
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 3 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 นางสาวกรภทัร ระลึกฤาเดช  อุทยัธานี     

2 นางงามเนตร บุญประสงค ์ นครสวรรค ์ 4511059170    

3 นางสาวชมพูนุช  เจนสาริกรณ์ อุทยัธานี     

4 นางสาวณปภา  อ่อนโนน นครสวรรค ์ 4511090217    

5 นางสาวณฐัปภสัร์ กฤตสุวรรณลออ  นครสวรรค ์     

6 นางสาวดวงใจ ศรีเมือง  พิจิตร     

7 นางดารัตน์ กฤษธาํรงบุญ นครสวรรค ์ 4711178893    

8 นางธนัยาภรณ์ น่ิมนวล  นครสวรรค ์ 5211210709    

9 นางสาวเบญจมาศ สุระดม อุทยัธานี 4511020785    

10 นางสาวปรียา  ไกรสร  นครสวรรค ์ 4611098260    

11 นางผอบทิพย ์ สุธาภรณ์ นครสวรรค ์ 4511022712    

12 นางพรเพญ็  ยามประโคม นครสวรรค ์ 4611014652    

13 นางสาวพนัธ์ุถาวร วสิิทธ์ิ นครสวรรค ์ 4711178332    

14 นางสาวพาลิมน  พุกเนียม อุทยัธานี 5311219051    

15 นางพิทยา อุทยัวรรณพร อุทยัธานี 4511008113    
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16 นายภาคภูมิ  รู้คงประเสริฐ พิจิตร     

17 นางสาวมยรีุ โสรัตน์  นครสวรรค ์ 5611241964    

18 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริจนัทร์ อุทยัธานี 4511083071    

19 นางเรือนเพชร บ่อนอ้ย  กาํแพงเพชร     

20 นางสาวลดาวลัย ์ ขานคุปต ์ อุทยัธานี 4511175769    

21 นางวาสนา  ประกอบไวทยกิจ  อุทยัธานี 5211186498    

22 นางสาววไิลพร หมู่มาก  อุทยัธานี 5111036435    

23 นางสาวศิริกญัญา พฒันาประทีป  กาํแพงเพชร     

24 นางสาวศิรินาฏ  ตินิกุล อุทยัธานี 4511019728    

25 นางศิวนาถ กล่ินอาํภา นครสวรรค ์ 451103333    

26 นางสรานงค ์ เพชรมณี อุทยัธานี 4511020782    

27 นางสายชล แหยมรักชาติ นครสวรรค ์ 4711177935    

28 นางสาวสุกฤตา สุวรรณคาม อุทยัธานี 5231107731    

29 นางสาวสุดารัตน์ คาํลี อุทยัธานี 5211212604    

30 นางสุภาสินี  เกษนาคมณี นครสวรรค ์ 5311090553    
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31 นายสุรชยั โชคครรชิตไชย  อุทยัธานี     

32 นางสุรีรัตน์  นอ้มนิล  อุทยัธานี 4511043329    

33 นางสาวสุวมิล สนธิโพธ์ิ นครสวรรค ์ 5911269700    

34 นางอมรรัตน์ กุสุโมทย ์  อุทยัธานี 4811059820    

35 นางสาวอรวรรณ ทอดสนิท อุทยัธานี 4411158976    

36 นางอญัธิกา  แสงศิริ นครสวรรค ์ 4811022716    

37 นางอาํภา เจตน์พิสุทธ์ิ นครสวรรค ์     
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