รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1

กรินทร ภักดี

นพ.ชํานาญการพิเศษ

รพ.ลําพูน

2

ภญ.ดร.วัชรินทร ไชยถา

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

รพ.เชียงแสน

3

ฉันทวัฒน สุทธิพงษ

นพ.ชํานาญการ

รพ.นครพิงค

4

สุภารัชต กาญจนะวณิชย

นพ.

รพ.นครพิงค

5

น.ส.กรุณา เจริญนวรัตน

แพทยแผนไทยปฏิบัติการ

รพ.บานโพธิ์

6

นางจันทรจิรา หาญศิริมีชัย

เลขานุการคณะอนุกรรมการริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย

รพ.ลําปาง

7

น.ส.สุวัฒนา คําสุข

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ.นครลําปาง

8

นางขวัญดาว สุดธนาพันธ

เภสัชกรชํานาญการ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

9

จิระวัฒน ขันติธรางกูร

นักกายภาพบําบัด

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

10 นัฐพงษ สมศักดิ์

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สสจ.เชียงราย

11 นายนอม ปจมิตร

นิติกรชํานาญการพิเศษ

สสจ.เชียงราย

12 นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สสจ.เชียงใหม

13 น.ส.ทัศนีย ถวี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สสจ.เชียงใหม

14 น.ส.ศรินดา เสมอใจ

นักทรัพยากรบุคคล

สสจ.พะเยา

15 นางภัทรา นวลคํา

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ดานเภสัช
สาธารณสุข)

สสจ.แมฮองสอน

16 ทวีรัตน นิระชน

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.อุตรดิตถ

17 ศิริลักษณ วรรณละเอียด

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อุตรดิตถ

18 น.ส.นงลักษณ บุญเยีย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

19 ภาวิณี อินเลื่อมใส

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

20 นายวิโรจน วรรณภิระ

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

21 พญ.กนกนันท อินทับทิม

นพ.ชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

22 น.ส.ศิริวรรณ เทพมาลี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

23 น.ส.ธนัทปณสร ลูกพลับ

นิติกร

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

24 นายคมเดช ซุยสกุล

นักวิชาการศึกษา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
รพ.เพชรบูรณ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เพชรบูรณ

25 ดร.กุลรัตน บริรักษวาณิชย
26 ดร.ดลรวี สิมคํา

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

27 น.ส.ปติมา เชื้อตาลี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.เพชรบูรณ

28 รมิตา อุตบัววงศ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สุโขทัย

29 จันทณา อิ่มอยู

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.อุตรดิตถ

30 ศิริลักษณ วรรณละเอียด

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อุตรดิตถ

31 นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วพบ. อุตรดิตถ

32 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สุโขทัย

33 ทรรศนีย บุญมั่น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สสจ.สุโขทัย

34 นายกนก วงศชรินรัตน

นิติกร

สสจ.สุโขทัย

35 วาที่รอยตรียุทธนา แยบคาย

นักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.สุโขทัย

36 วิลาสินี หงสนันทน

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สุโขทัย

37 นางชลรัตน หนิมพานิช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

38 น.ส.ณัทธนพร กลิ่นเกลา

นักวิชาการสถิติ

รพ.สวรรคประชารักษ

39 น.ส.ดวงตา ตุมทอง

พนักงานพิมพ

รพ.สวรรคประชารักษ

40 น.ส.พัลลภา เตาให

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สสจ.ชัยนาท

41 น.ส.วะราพร ศรีสุคนธ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สสจ.ชัยนาท

42 เกษสุดาพร แปนทอง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.ไชโย

43 นางนุชนาถ ชํานิเชิงคา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.บานหมี่

44 นางรุงนภา สนใจ

พยาบาลวิชาชีพขํานาญการ

รพ.บานหมี่

45 น.ส.นุชรีย ฤกษดี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.บานหมี่

46 มนชิดา กาญจนประดิษฐ

เภสัชกรชํานาญการ

รพ.บานหมี่

47 นางพรทิพย คนึงบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ปทุมธานี

48 ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

ผูอํานวยการรพ.พระนครศรีอยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยา

49 น.ส.ปทมา โพธิสัตย

แพทยแผนไทย

รพ.ภาชี

50 เนียรนิภา บุญอวน

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

รพ.สระบุรี

51 นพ.นิรันดร ชัยศรีสุขอําพร

รองผูอํานวยการฝายการแพทย(นพ.
เชี่ยวชาญ)

รพ.สิงหบุรี

52 กุลภัทร แตมสําเภาเลิศ
53 นางกนกพร สายสุวรรณนที

ทันตแพทย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นนทบุรี
สสจ.นนทบุรี

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

54 นางบรรจง หนูแกว

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.นนทบุรี

55 น.ส.ภาลดี ยิ้มแยม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นนทบุรี

56 วรพรรณ อรไชย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นนทบุรี

57 นส.จุไรรัตน คงลอมญาติ

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

58 น.ส.มณทิพย ฤทธิไกร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

59 นายสัญญา มาศิริ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สสจ.ลพบุรี

60 พญ.รัตนเกลา สุมานิก

นพ.ชํานาญการพิเศษ

รพ.อางทอง

61 น.ส.ราตรี แฉลมภักดิ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อางทอง

62 นางเรวดี เสร็จกิจ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เจาพระยายมราช

63 น.ส.กรพินทุ ปานวิเชียร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เจาพระยายมราช

64 พญ.สุธัญญา บรรจงภาค

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.นครปฐม

65 นางอรอนงค เหลาตระกูล

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

รพ.นครปฐม

66 น.ส.วันวิสาข สาทิม

นัดจัดการงานทั่วไป

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

67 สมมนัส มนัสไพบูลย

เภสัชกรชํานาญการ

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

68 น.ส.สุดารัตน สิริประภาพล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา สสจ.
สมุทรสงคราม

69 น.ส. ิตรี รักศาสตร

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา สสจ.
สมุทรสงคราม

70 นางศันสนีย พูนผล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา สสจ.
สมุทรสงคราม

71 น.ส.สมคิด ปานประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา สสจ.
สมุทรสงคราม

72 นางจรัสพร หอมจันทรดี

พยาบาลวิชาชีพ

วพบ. จักรีรัช

73 น.ส.ดวงแกว กลีบทอง

พยาบาลวิชาชีพ

วพบ. จักรีรัช

74 น.ส.อุมากร ใจยั่งยืน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วพบ. สุพรรณบุรี

75 น.ส. ิตรี ศิริผลวุฒิชัย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วพบ. สุพรรณบุรี

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

76 น.ส.สาวินี สอนประดิษฐ

เจาหนาที่บริการการศึกษา

วพบ. สุพรรณบุรี

77 นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี

78 น.ส.ทศพร พรหมโคตร

นักวิชาการสาธารณสุข

79 นายยงยุทธ ธนิกกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสงคราม

80 นายสันทิต บุณยะสง

นพ.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

สสจ.สมุทรสงคราม

81 นายศุภชัย ศราภัยวานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.ประจวบคีรีขันธ

82 น.ส.ศีลนิตย พึ่งเจษฎา

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สมุทรสาคร

83 นายไพบูลย อาชีวะ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สุพรรณบุรี

84 นายสัญญา สุขขํา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สุพรรณบุรี

85 นางนุกูล เตาสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.กบินทรบุรี

86 นางจุรีพร จันทรสิวานนท

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.กบินทรบุรี

87 น.ส.เรณู อินทรตา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.กบินทรบุรี

88 น.ส.ประภาศรี ธนากูล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.กบินทรบุรี

89 นางรัตนา พันจุย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.โคกสูง

90 วาสนา หงษกัน

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.ชลบุรี

91 น.ส.จันทรอัมพร รุณดี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.พนมสารคาม

92 ดร.พรทิพย สุขอดิศัย

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พระปกเกลา

93 น.ส.วนัชพร นิวรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.พระปกเกลา

94 นางจันทรทิพย อินทวงศ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.ระยอง

95 นางศิรินทรทิพย ชาญดวยวิทย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ระยอง

96 นางนิศารัตน ยุวพัฒนวงศ

อาจารยพยาบาล

วพบ. ชลบุรี

97 นงสาวสุนิภา ชินวุฒิ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ. ชลบุรี

98 น.ส.ณัฐนิชา ศรีละมัย

อาจารยพยาบาล

วพบ. ชลบุรี

99 นางเกศรินทร ไทยศรีวงศ

ขาราชการบํานาญ (อดีตนวก.
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริม
พัฒนา)

สสจ.จันทบุรี

สสจ.สมุทรสงคราม

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

100 นางดารารัตน โหวงศ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สระแกว

101 น.ส.เปรมกมล ขวนขวาย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.สระแกว

102 นางประภา วัฒนชีพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

สสจ.จันทบุรี

103 นางจํารัส วงคประเสริฐ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

สสจ.สมุทรปราการ

104 นางจิราภรณ พรหมอินทร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สมุทรปราการ

105 ดร.เยาวเรศ กานมะลิ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.กาฬสินธุ

106 นางนภาพร กันธิยะ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.กุมภวาป

107 นายสมพงษ จันทรโอวาท

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.แกดํา

108 ดร.ศิริศักดิ์ พรมแพน

นักเทคนิคการแพทยืชํานาญการ

รพ.กมลาไสย

109 นายณรงคฤทธิ์ จันทนงค

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

รพ.รอยเอ็ด

110 นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.บานหนองอุม

111 นางวรางคณา ศรีภูวงษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สต.บานหัวขัว

112 ศิริลักษณ วรไวย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.กุดไสจอ

113 น.ส.ยุวนา ไขวพันธ

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ศูนยสุขภาพจิตที่ 7

114 นายชาคริต ขันแข็ง

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.รอยเอ็ด

115 คําผาน เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคล

สสจ.ขอนแกน

116 นางมิ่งขวัญ ภูหงษทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.ขอนแกน

117 นางแสงเดือน โสภา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สสจ.ขอนแกน

118 ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟา

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข

สสจ.มหาสารคาม

119 นายธนกร จันทาคึมบง

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)

สสอ.กันทรวิชัย

120 มงคล ศิริเทพทวี

ผูอํานวยการรพ.

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร

121 น.ส.ดาวเรือง ขมเมือวปกษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.ศูนยอุดรธานี

122 นพ.สมนึก อภิวันทนกุล

รองผูอํานวยการฝายการแพทย

รพ.สกลนคร

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

123 น.ส.เรืองศิริ ภานุเวศ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.หนองบัวลําภู

124 น.ส.วันดี เลาวิเศษพิพัฒนกุล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.หนองบัวลําภู

125 พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.อุดรธานี

126 นางจุรีรัตน ประวาลลัญฉกร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สสจ.เลย

127 นายวุฒิชัย สินโพธิ์

เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สสจ.เลย

128 นางมัทนาวดี ลอมหามงคล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สสจ.สกลนคร

129 นางวิชชุดา ชินกิ่ง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เกษตรสมบูรณ

130 นางนงนุช รักชื่อดี

บรรณารักษชํานาญการ

รพ.บุรีรัมย

131 นางพิมพพจี พันธุลี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.บุรีรัมย

132 น.ส.ศศิธร จันทรศรี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.บุรีรัมย

133 ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นครราชสีมา

134 นายกันตภณ แกวสงา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

สสจ.นครราชสีมา

135 มณฑิชา เจนพานิชทรัพย

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

สสจ.บุรีรัมย

136 นายทรงศร วงศพรหม

สาธารณสุขอําเภอบานเขวา

สสอ.บานเขวา

137 น.ส.ลัดดา คําแดง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ยโสธร

138 นางชลภัสสรณ วิวรรณพงษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ยโสธร

139 นายบุญชัย ภาละกาล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ. สรรพสิทธิประสงค

140 ดร.ปทมา ผองศิริ

ผูอํานวยการ

วพบ. สรรพสิทธิประสงค

141 นพ.ดร.สุรเดช ชวะเดช

รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สสจ.ศรีสะเกษ

142 ดร.สมัย ลาประวัติ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.ศรีสะเกษ

143 นพ.ประภาส วีระพล

นพ.สาธารณสุขจังหวัด

สสจ.อํานาจเจริญ

144 นางศุภมาส พันธเชย

แพทย

ร.พ.กระบี่

145 นางฐิตภรณ ทับเวช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

146 นายจรัญ โดยเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

147 นางกัญจนา ปุกคํา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

148 ศิริมา มณีโรจน
149 สุทัศน เหมทานนท

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
ผูอํานวยการ

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
วพบ.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

150 นายประวิตร แยมพงษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

สสจ.กระบี่

151 สุชีพ เณรานนท

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นครศรีธรรมราช

152 น.ส.ทิยานันท สุทธิจุฑามณี

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.พังงา

153 น.ส.เจียมใจ สามัคคีธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พังงา

154 นายโกเมธ กลอมเมือง

นักทรัพยากรบุคคล

สสจ.สุราษฎรธานี

155 ดร.กฤตยติวัฒน ฉัตรทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.เมืองชุมพร

156 น.ส.นริสา สะมาแอ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.นราธิวาสราชนครินทร

157 นพ.อนุพจน สมภพสหสกุล

นพ.ชํานาญการ

รพ.สงขลา

158 พญ.กชกร พรหมโสภา

นพ.ชํานาญการ

รพ.สงขลา

159 ดร.จินตวีรพร แปนแกว

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ.สงขลา

160 ดร.อรอนงค รองสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วพบ.สงขลา

161 นางปฐมามาศ โชติบัณ

วพบ.สงขลา

162 น.ส.จุฑากรณ รัตนพันธุ

ผูชวยนักวิจัย

รพ.สงขลา

163 พญ.กัลยาณี อาสนศักดิ์

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.สงขลา

164 นายวรัตถ ศิริชา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สงขลา

165 มณี แพทยพงศ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สงขลา

166 ปยมาภรณ แจมศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สตูล

167 ดร.นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช

รพ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

168 พญ.ปบมาภรณ สุรวงษสิน

นพ.เชี่ยวชาญ

รพ.เลิดสิน

169 นางหทัยรัฐณ วารินทร

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

รพ.ศรีธัญญา

170 นางศุกภนิตย พลไพรินทร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.ศรีธัญญา

171 น.ส.ศิริลักษณ สวางวงศสิน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.ศรีธัญญา

172 รมณา ณิชรัตน

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

รพ.ศรีธัญญา

173 อารีย ใจหนักแนน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รพ.ศรีธัญญา

174 ดร.ขวัญตา บุญวาศ
175 มาสริน ศุกลปกษ

ผูอํานวยการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ. กรุงเทพ
วพบ. จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

176 ดร.กนกวรรณ เวทศิลป

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย

วพบ. นพรัตนวชิระ

177 ผศ.ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย

วพบ. นพรัตนวชิระ

178 น.ส.ประภาวันตรี แกวสุกใส

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ

วพบ. นพรัตนวชิระ

179 ธิติมา ณรงคศักดิ์

นักกายภาพบําบัด

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา

180 น.ส.เกยูรมาศ อยูถิ่น

นักวิชาการศึกษา

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา

181 อรภรณ สวนชัง

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา

182 นางดุษฎี อุดมอิทธิพงศ

พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา

183 นางพรรณี คงปกษ

นักจัดการงานทั่วไป

สถาบันประสาทวิทยา

184 น.ส.จันทรฑิมา ปญญาสาร

ผูชวยนักวิจัย

สถาบันประสาทวิทยา

185 น.ส.จิราภรณ ไชยมีสุข

ผูชวยนักวิจัย

สถาบันประสาทวิทยา

186 น.ส.ฐานันตร ขมานุวงศ

นักจัดการงานทั่วไป

สถาบันประสาทวิทยา

187 น.ส.ปาริชาด วิจิตรโสภาพันธ

นักจัดการงานทั่วไป

สถาบันประสาทวิทยา

188 น.ส.พิมพชนก พุฒขาว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สถาบันประสาทวิทยา

189 นายกมลพงศ พัฒนาฤดี

ผูชวยนักวิจัย

สถาบันประสาทวิทยา

190 นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลยกุล

นพ.ทรงคุณวุฒิ

สถาบันประสาทวิทยา

191 จินตนา ปรัชญาสันติ

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สถาบันราชานุกูล

192 นางเดือนฉาย แสงรัตนายนต

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

สถาบันราชานุกูล

193 น.ส.เวธกา แกวออน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงานปฏิบัติ
หนาที่รักกฎหมาย

สถาบันราชานุกูล

194 นายชินดนัย ไชยเสนา

นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันราชานุกูล

195 น.ส.วรรณพร บุญเรือง

นักบริหารโครงการอาวุโส

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

196 น.ส.อัปสร จินดาพงษ

นักบริหารโครงการอาวุโส

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

197 บุศราภรณ เพชรรุง

นักบริหารโครงการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

198 พรทิวา เฉลิมวิภาส

นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย

199 ธิดารัตน อินทรฤทธิ์

ผูประสานงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS)

200 พรสุข แกรนดิน

Quality Unit Supervisor

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS)

201 วนัสนันท สิทธิ์กิตติธัช

ผูประสานงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS)

202 น.ส.จันทรชนก โยธินชัชวาล

นักสังคมสงเคราะห

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
ราชนครินทร

203 สรรกมล กรนุม

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
ราชนครินทร

204 พ.ต.หญิงนภาเพ็ญ จันทขัมมา

อาจารย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มสธ

205 นางเสาวนีย ภิญโญ

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

206 ผศ.พญ.พรทิพย นิ่มขุนทด

รองคณบดีฝายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

207 ปวารณา อัจฉริยบุตร

อาจารย และกรรมการจริยธรรมของ
รพ.วชิระภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

208 ดร.วรพล แวงนอก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

209 อัมพาพรรณ พงศผลาดิสัย

ผูชวยศาตราจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

210 ดร.พัทยา แกวสาร

ผูชวยศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

211 เดชาคม ยงยืน

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

212 น.ส.สุรัสวดี กลิ่นชั้น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กรมควบคุมโรค

213 วรรณา หาญเชาววรกุล

ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

214 นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ

(นพ.ทรงคุณวุฒิ)

กรมควบคุมโรค

215 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร

กรมควบคุมโรค

216 ดร.รุงระวี ทิพยมนตรี

กรมควบคุมโรค

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

217 นางนิรมล ปญสุวรรณ

กรมควบคุมโรค

218 รอ.หญิงรมยธนิกา ฝายหมื่นไวย

กรมอนามัย

219 น.ส.สุดารัตย พิศเพ็ง

กรมอนามัย

220 น.ส.รดีพร สุขอรุณ

กรมอนามัย

221 นายภิญญาพัชญ จุลสุข

กรมอนามัย

222 น.ส.ศรีวรรณ ทาวงศมา

กรมอนามัย

223 ตถาพร ไมสน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กองการแพทยทางเลือก กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

224 ทพ.วิกิต ประกายหาญ

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

กองการแพทยทางเลือก กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

225 น.ส.กชพร วรรณพันธ

นักวิชาการสาธารณสุข

กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุม
โรค

226 นางพรทิพย ดํารงปทมา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรม
สุขภาพจิต

227 นางเสาวลักษณ คูณทวี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กลุมงานวิชาการพยาบาล กลุม
ภารกิจดานการพยาบาล

Clinical Trials Specialist

Armed Forces Research
Institute of Medical Science
(AFRIMS)

Clinical Trials Specialist

Armed Forces Research
Institute of Medical Sciences
(AFRIMS)

230 น้ําผึ้ง ชุริกานนท

Sr. Clinical Trials Specialist

Armed Forces Research
Institute of Medical Sciences
(AFRIMS)

231 นางกาญจนา โพธิวิหค

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

กุมารเวชกรรม

228 นงลักษณ สางนอย

229 เสาวนิต เกตุชลารัตน

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมประชุมหองดอนเมือง บอลรูม 1-2
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

232 ดร.ตรีนุช พุมมณี

อาจารย

คณะพยาบาลศาสตร

233 นางพิมาน จบกลศึก

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

งานหองคลอด

234 รจนา คุณกิตติ

นักเทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา
คลินิก

235 เพิ่มลาภ พงษประภาพันธ

นพ ชํานาญการพิเศษ

บริการทางการแพทย

236 นางรสสุคนธ ชมชื่น

พยาบาลชํานาญการพิเศษ

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช

นพ.ทรงคุณวุฒิ

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต

238 นางอรวรรณ ศิลปกิจ

นพ.ทรงคุณวุฒิ

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต

239 นางสมคิด รัตนวัน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยสามัญ5/2 กลุมภารกิจ
ดานการพยาบาล

237 น.ส.ศุภรัตน เอกอัศวิน

