
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ  4th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

 “Sustainable Palliative Care : การดูแลประคบัประคองคุณภาพ....สู่ความยัง่ยืน” 

วนัที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

เขต 5 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 นางสาวกนกวรรณ นิลนํ้าเพชร  กาญจนบุรี     

2 นางสาวกนกอร  รุ่งสวา่ง  ราชบุรี     

3 นางสาวกรรณิการ์ ธนัดา  สุพรรณบุรี     

4 นางกรรทิมา พลไพโรจน์  ราชบุรี     

5 นางกฤษณา  กองตาพนัธ์  นครปฐม 4811004358    

6 นางกล่ินสุคนธ์  แก่นโต  นครปฐม 5211004341    

7 นางสาวกวนิจนัทร์  สันติชวลิตสกุล  ประจวบคีรีขนัธ์     

8 นางกญัญา  ฟ้ารุ่งเรือง  นครปฐม     

9 นางสาวกญัญาณัฐ ลิขิตหตัถศิลป  สมุทรสาคร     

10 นางสาวกนัทรา  คงกระพนั ราชบุรี     

11 นางกานตสิ์ริ   อคัรวงษธ์นนท ์   สุพรรณบุรี     

12 นางสาวเกศสิริ  โตเล้ียง  นครปฐม 5811257938    

13 นางสาวจริยา ทวผีล   สุพรรณบุรี     

14 นางสาวจริยา  ศรีสุขวงศว์ฒันา  นครปฐม     

15 นางจริยา สีโท สมุทรสงคราม 4611002739    
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เขต 5 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

16 นางสาวจนัทิพย ์  โพธารส  ราชบุรี     

17 นางสาวจินตนา  เครือเทพ  ราชบุรี     

18 นางจินตนา  วรรณสกุล สมุทรสาคร     

19 นางสาวชนญัธิดา วงศข์ยาย  ประจวบคีรีขนัธ์     

20 นางสาวชนิตา  ธนภทัรธญักร  นครปฐม     

21 นางสาวชลกาญจน์  บอนสิทธ์ิ  ราชบุรี     

22 นางช่อทิพย ์  ตนัฮวด  สมุทรสงคราม 4711109102    

23 นางชุติมา  จริยรักษว์รกุล  ราชบุรี     

24 นางสาวณฐมน  ศิริมงคล  สมุทรสงคราม 4911194923    

25 นางสาวดรุณี  เตม็นอง   ราชบุรี     

26 นางดวงรัตน์  วชินี นครปฐม 5511049109    

27 นางสาวทรงศิริ  เหล่าทรัพยเ์จริญ  กาญจนบุรี     

28 นางสาวทรรศิตา  ธนากรอคัรกุล  นครปฐม     

29 นางสาวธนัญาพร วงศท์องดี  ประจวบคีรีขนัธ์     

30 นางนรินทร  อินทร์จนัทร์  ราชบุรี     
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เขต 5 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 
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31 นางนวรัตน์  ศราวธุสกุล สมุทรสาคร 5111101754    

32 นางนนัทวรรณ หลาํเพิกสืบ  นครปฐม     

33 นางสาวนนัทิชา ล้ิมเทียมรัตน์ ราชบุรี     

34 นางนํ้าทิพย ์  วชิิรมาลา  นครปฐม     

35 นางสาวนิตยา พุกกาํเนิด  ราชบุรี     

36 นางสาวนิภา ปักษิณ  สมุทรสงคราม 4411165521    

37 นางสาวนุศรา  โพธ์ิไพจิตร  สุพรรณบุรี     

38 นางสาวบาํเพญ็ พงศเ์พชรดิถ  ราชบุรี     

39 นางสาวเบญจมาภรณ์ มานะดี  ราชบุรี     

40 นางสาวเบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ ราชบุรี     

41 นางปทิตตา  จารุเกษตรวทิย ์ นครปฐม     

42 นางสาวประไพ  ยวงเงิน  กาญจนบุรี     

43 นางสาวปราณี  เตชรัตน์  ราชบุรี     

44 นางสาวปราณี  วทิยารังษีพงษ ์  ราชบุรี     

45 นางปิยะนาถ จงรักษ ์  สมุทรสงคราม 4511002686    
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46 นางสาวปิยะนุช  ดวงจิตร์   ราชบุรี     

47 นางสาวปุณิกา พาพะหม  ประจวบคีรีขนัธ์     

48 นางสาวผกา  แกว้มณี  นครปฐม     

49 นางสาวเผา่พิมล  เหลือเอก  ประจวบคีรีขนัธ์     

50 นางสาวพงศสุ์ภา ฉตัรานุกูล  สุพรรณบุรี     

51 นางสาวพจนา หงษเ์จริญ สุพรรณบุรี 5211209403    

52 นางสาวพนารัตน์ ตณัฑไ์พบูลย ์ นครปฐม     

53 นางพรทิพย ์  บุญถนอม  ราชบุรี     

54 นางพรเพญ็  แก่นจนัทร์ นครปฐม 4611091864    

55 นางพชัรินทร์ ปล้ืมประสิทธ์ิ  สมุทรสงคราม 4611093580    

56 นางสาวพชัรินทร์ รามินทร์  ราชบุรี     

57 นางพนัทิพย ์  ศิริสุขโภคา นครปฐม     

58 ผศ.ดร.พิมสุภาว ์ จนัทนะโสตถ์ิ  นครปฐม 4511058511    

59 นางพูนทิพย ์ โฆษิตชยัมงคล  นครปฐม     

60 นายภคว ี  เส็งเจริญ  ราชบุรี     
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ลายเซ็น 
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61 นางสาวมณฑา  นาคแสง สมุทรสงคราม 4511009156    

62 นางมณภา  กลัน่บุศย ์  กาญจนบุรี     

63 นางมยรีุ พูสุวรรณ  เพชรบุรี     

64 นางสาวมลฤทยั  จงดี ประจวบคีรีขนัธ์     

65 นางสาวมิตตา  มีโชค   ราชบุรี     

66 นางสาวรจนา หนูนนัท ์ สมุทรสาคร 4711183043    

67 นางสาวรัตนาวารี ไชยพร  ประจวบคีรีขนัธ์     

68 นางรุ่งทิพย ์  อุตสาหะ  ราชบุรี     

69 นางรุจิรางค ์  วรรร์ธนาทศัน์  นครปฐม     

70 นางสาวฤดี จงสถาวร  กาญจนบุรี     

71 นางลาํยอง ม่วงแกว้  ราชบุรี     

71 นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล ราชบุรี 4511027982    

73 นางสาววรนุช  เทพาวฒันาสุข  สุพรรณบุรี     

74 นางวรรณเพญ็  สุวรรณสิทธ์ิ  ราชบุรี     

75 นางวรรณฤดี ศิริธรรม  สมุทรสงคราม 4511020054    
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76 นางวรัทยา  อินภมร  ราชบุรี     

77 นางวชัรี สุขสมบติั นครปฐม 4711049112    

78 นางวนัทนา  วไิลเบญจวรรณ   สมุทรสงคราม     

79 นางสาววนัทนี  ลํ้าเลิศ  สุพรรณบุรี     

80 นางวนัเพญ็  เมง้เกร็ด  นครปฐม     

81 นางสาววลัลภา  จิตรกสิกร  ราชบุรี     

82 นางสาววาสนา ทองแขวน  ราชบุรี     

83 นางสาววชุิตา โรจนเลิศ  สมุทรสาคร 5421230600    

84 นางศิริกาญจน์  ชินหอม  กาญจนบุรี     

85 นางศิริมา นุชเจริญ  นครปฐม     

86 นางสมพร กุย้สุข  ราชบุรี     

87 นางสมหมาย  เชียงเงิน  สุพรรณบุรี     

88 นางสลิลทิพย ์ แสงศร  นครปฐม     

89 นางสายชล  ขาํกุศล  กาญจนบุรี     

90 นางสาวสายสุนีย ์ เมกฉาย นครปฐม     
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91 นางสาวสิริมา  แสงสุวรรณ  ประจวบคีรีขนัธ์     

92 นางสาวสุกญัญา ทองชิว  สมุทรสาคร     

93 นางสาวสุชญา  จนัทร์ชูกล่ิน   ประจวบคีรีขนัธ์     

94 นางสุชาดา ตราชู  สมุทรสงคราม     

95 นางสุดา  บุพศิริ  ราชบุรี     

96 นางสุนทรี ผาสุขดี นครปฐม     

97 นางสุปราณี    โกมลวานิช สมุทรสาคร     

98 นางสุพตัรา  บรรจงขจรบุญ  สุพรรณบุรี 4711103738    

99 นางสาวสุพตัรา  เดชกลา้หาญ กาญจนบุรี     

100 นางสาวสุพตัรา  สุพตัรา  นครปฐม     

101 นางสาวสุพิชา  เงียบรอด  ราชบุรี     

102 นางสุภมาส  ทบัขาํ  กาญจนบุรี     

103 นางสาวสุภาพร  แสงลา สมุทรสาคร     

104 นางสาวสุภาภรณ์ รอดโพธ์ิทอง นครปฐม     

105 นางสาวสุมาลี หอมช่ืน  กาญจนบุรี     
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106 นางสุมาลี  พร้ิมพลาย  นครปฐม     

107 นางสาวสุมิตรา อ๊ึงมงคลชยั  ราชบุรี 5811262227    

108 นางสาวแสงเพญ็ เขียวชะอุ่ม  กาญจนบุรี     

109 นางสาวโสภาวรรณ์  สมรูป  สมุทรสาคร 4311151850    

110 นายอกนิษฐ ์ พนัธุรัตน์ กาญจนบุรี     

111 นางสาวอมรรัตน์ เป่ียมรอด  นครปฐม     

112 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรวภิาต  สุพรรณบุรี     

113 นางสาวอมรัตน์   ชยัเด่น  สมุทรสาคร 4511042486    

114 นางอรศรี  ช่ืนจิตร  สมุทรสงคราม 4511169384    

115 นางอรัญญา  รัตนชูโชติ  สมุทรสาคร 4511000853    

116 นางสาวอิงอร  ศุภจิตเกษม  นครปฐม 4711177828    

117 นายอิศวรักษ ์ พูลสวสัด์ิ สมุทรสาคร     

118 นางอุรารัตน์  แจ่มจนัทร์ สมุทรสงคราม 4511003538    

119 นางอุษา พงษเ์ลาหพนัธ์  สุพรรณบุรี 4511041769    

120        

 


