
สสจ.  1

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น หมายเหตุ

1 นายแพทย์บริรักษ์  ลัภนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย
2 นางลออศรี  จารุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร
3 นางสาวน้ําค้าง  ฉ่ําสอน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร
4 นายแพทย์วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
5 นางอรอนงค์  วัฒนากูล นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
6 นางศิริรัตน์  โสตศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
7 นางพรรณ์พนัส  วูด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
8 นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ระนอง
9 นายแพทย์สาธิต  ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พัทลุง
10 นางสุนันทา  ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
11 นางสาวอัญชลี  สังข์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
12 นายวีระ  สิริประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก นครนายก
13 นายภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

สสจ.

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ



แบ่งเขต  1

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

เขต 1

1 นางชนกพร  อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

2 นางระพีพรรณ  น้อยปิ่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําปาง ลําปาง

3 นางลาวรรณ  ทิพย์วังเมฆ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําปาง ลําปาง

4 นายแพทย์สันติ  วงศ์ฝั้น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลแม่ทา ลําพูน

5 นางพัชรินทร์  มูลรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําพูน ลําพูน

6 นางสาวปนัดดา  อินทรลาวัณย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

7 นางสมพร  แก้วนิ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน น่าน

8 นางลัดดาวัลย์  มะโนแสน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลน่าน น่าน

9 แพทย์หญิงนาถฤดี  พรินทรากุล นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

10 นางสาวกมลวรรณ  จันตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

11 นางสาวกรรณิการ์  เสมอเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

เขต 2

12 นางสาวชนนิกานต์  ขอบคุณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

13 นางแสงจันทร์  เดชพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย

14 นางสาวเจียมใจ  ทรัพย์เกิด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลศรีนคร สุโขทัย

15 นายแพทย์ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, ลําพูน, เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่

ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์



แบ่งเขต  2

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เขต 3

16 นายแพทย์สุรมนัส  คงถาวร นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลคลองขลุง กําแพงเพชร

17 นางกัลยา  ฐิตินันท์เมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกําแพงเพชร กําแพงเพชร

18 นางสาวรุ่งนภา  จันทะคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกําแพงเพชร กําแพงเพชร

19 นายแพทย์สุนทร  ปิ่นไพบูรณ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

20 นางลัดดา  จิตตุรงค์อาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

21 นายแพทย์กิตติศักดิ์  ศาตร์ศรี ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลท่าตะโก นครสวรรค์

22 นายแพทย์ปราโมทย์  เกรียงตันติวงศ์ ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์

23 นายแพทย์ภูริทัต  เมืองบุญ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

24 นางสาวลลิตา  จันทร์ดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

25 นางสาวรุ่งรัตน์  วณิชาภิชาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

26 นางอาภัสรา  วัฒนสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

27 นางสาวปาพิศ  ปัญญาดิลก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

28 นางเรืองลาศ  นพศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

29 นางปราณี  โทนพรหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

30 นางจิราภรณ์  วิมลอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

31 แพทย์หญิงสลิล  เฉลยคาม นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์

32 นางสาวชนัญญา  มโนภาวิทยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์

33 นางสมพักตร์  แสงประสาท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์

กําแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท



แบ่งเขต  3

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

34 นางสุภัทรา  มาเกิด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี

35 นางอภิญญา  แสงรัศมี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี

36 แพทย์หญิงกองพร  น้อยแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสรรคบุรี ชัยนาท

37 นางสาวทัศนีย์  ด้วงน้อย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรคบุรี ชัยนาท

38 นางวาสนา  จีนไกล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรคบุรี ชัยนาท

39 นายแพทย์ฉัตรชัย  กองแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

40 นางจําลอง  เมฆศรีสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

41 นางกําไล  ศรีวิชัยรําพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

42 นางสาวศิริลักษณ์  เกิดเสม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

43 นางสาวปาริชาติ  อุ่มอยู่ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

เขต 4

44 นายแพทย์วิรุฬห์  พรพัฒน์กุล ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

45 นางสาวศิริวรรณ  หม่อมพ่อนุช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

46 นางสาวแคทรียา  วงษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

47 นายแพทย์นาวี  เนาวประทีป นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี

48 นางสาวปรารถนา  เชื้อสําราญรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี

49 นางชมพูนุท  มุ่งดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี

นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครนายก



แบ่งเขต  4

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

50 แพทย์หญิงนิศาชล  เลิศโรย นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี

51 นางสาวบวรพรรณ  มาศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี

52 นางสาวศศิธร  แย้มกลับ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี

53 นางสาวอําพร  ไตรกิศยาโสภณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี

54 นางอารยา  กิจวัฒนานุสนธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี

55 นายแพทย์วิทยา  วิริยะมนต์ชัย อายุรแพทย์ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี

56 นางสาวลักษมีพร  หอมคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี

57 นางอุมาพร  หาญเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี

58 นางพัชร์พิมล  พิมพ์ธนบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี

59 นางสุพรรณิการ์  เสรีกุล เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี

60 นายแพทย์เชษฐพัฒน์  สุทธิวาทนฤพุฒิ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

61 นายชาญชัย  ม่วงสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

62 นางอ้อยใจ  ปันยารชุน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

63 นางดวงมณี  เติมประเสริฐสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

64 นางกาญจนารัตน์  คําเสียง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

65 นางสาวรุ่งนภา  พุ่มไทรย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

66 นางสาวประภัสสร  ภังคะญาณ เภสัชกร โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

67 นางรุ่งนภา  คมปรียารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี

68 นางนพาภร  จาระไน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี

69 นางสาวกัญญานันท์  สังข์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี



แบ่งเขต  5

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

70 นางวารีย์  เสือคง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

71 นางทิวรางคณา  เมืองมีศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

72 นางสาวดลฤดี  เดชพ่วง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

73 ภก. กุลภัสสร์สรณ์  จันทะโก เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

74 นางสุรีรัตน์  จรัสโสภณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําลูกกา ปทุมธานี

75 นางอําพร  มั่นประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําลูกกา ปทุมธานี

76 นางศิริรัชต์  มีสติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําลูกกา ปทุมธานี

77 นางศิริญญ์  รุ่งหิรัญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําลูกกา ปทุมธานี

78 นางนุชนารถ  ศรีสุขจิตรจรูญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลําลูกกา ปทุมธานี

79 นางสาวสุนีย์  เอี่ยมศิรินุกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

80 นายวินิตย์  หลงละเลิง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

81 นางสาววันดี  เอี่ยมอิ่ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

82 นางสาวอัจฉรา  ชาญอัศวกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

83 นางสาววชิราภรณ์  รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี

84 นางสาวสุดา  เครือบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี

85 นางสาวจุฑารัตน์  ไกรประวัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี

86 นางอรอนงค์  วงษ์ชารี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธานี

87 นางสาวเพ็ญศรี  ธารมิติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา 

88 นางอรชร  โตพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา 

89 นางสมบูรณ์  มีลักษณะสม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา 



แบ่งเขต  6

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

90 นายแพทย์ณิธัตธ  ต่อบุณศุภชัย อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 

91 นางนงลักษณ์  ก่ําภัคสร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 

92 นางสาววนิดา  ขันทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 

93 นางสาวศิวพร  หรั่งเทศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 

94 นางสาวเกษริน  อุบลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 

95 นายแพทย์ธานินทร์  สีวราภรณ์สกุล ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

96 นางอัญชลี  คงสมบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

97 นางจีรนันท์  ตันติสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

98 นางสริกา  สินสืบผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

99 นางสาวศิครินทร์  สังฆคุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

100 นางสาวศิริพร  ศุภไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

101 นางสาวนิชาภา  สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

102 แพทย์หญิงสุธินี  สลักเพชร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 

103 นางสาวณัฐสินี  เทียนบูชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 

104 นางสาวพัชรารัตน์  ปั้นเพชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 

105 แพทย์หญิงจรรศรี  ชนกประสิทธิ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 

106 นางสาวดรุณี  มะลิซ้อน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 

107 นางสาวกรรณิการ์  แสงกฤษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 

108 นางอรัญญา  กิจสมทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 

109 นางสาวนปภา  ศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 



แบ่งเขต  7

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

110 นางปรีชา  วุฒิพชรกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 

111 นางอรชร  สุวรรณก้อน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

112 นางสาวเบญจมาภรณ์  มหาเทียน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

113 นางบุญเมือง  สุดาเดช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 

114 นายแพทย์ปรัชญ์  พบพาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

115 นางรวีรัตน์  มีมุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

116 นางสาวกนกาญจน์  จอมพล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

117 แพทย์หญิงพิต  พรหมลิขิตชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

118 นางสาวนพมาศ  พงษ์ประจักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

119 นางเกษิณี  นิติธรรมาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

120 นางกานติศา  เกียรติวิวัฒนกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

121 นางเจียมจิตร  ดวงศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวิหารแดง สระบุรี

122 นางสมาน  นามสง่า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองแซง สระบุรี

123 นางสาวนิษรัฎชา  บุญศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองแซง สระบุรี

124 นางสุชาดา  ปิ่นแพ็ก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองแค สระบุรี

125 นางสาวรุ่งทิพย์  ศิริเวช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี

126 นางสาวพัชนีย์  ภูศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี

127 นางสาวชณัฐกานต์  ศรีประเสริฐ เภสัชกร โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี

128 นางสาวมุจรินทร์  พุทธเมตตา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี

129 นางสายรุ้ง  องอาจทวีชัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น
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โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

130 นางสาววิมลสิริ  พวงภู่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

131 นางวรรณิภา  เลิศเอี่ยมประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

132 นางสาวชนัชญา  สุขพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี

133 นางสาวนงลักษณ์  ดวงมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี

134 นางกันตา  แก้วสว่าง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สระบุรี

135 นางจิรภา  แอนดาริส พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สระบุรี

136 นายแพทย์ศศิกานต์  ลีละวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านหมอ ลพบุรี

137 พ.ท.หญิง วิภาวรรณ  สุพิเพชร เลขาสํานักงานพัฒนาระบบราชการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี

138 พ.ท.หญิง สุปราณี  อุทัยวรรณ หัวหน้าผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี

139 นางสาววรรณี  จิระวาณิชย์กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

140 นางสาวจันทนา  อุคคกิมาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี

141 นางสาวอุมาภรณ์  ร่วมทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี

142 นางนัยนา  ฟักทองหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี

143 นางสุวิมล  นุชมี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี

144 นางสาวพรศิริ  แซมพิกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี

145 นางสาวเอื้อมเดือน  เทียมเหรียญทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

146 นางปาริชาติ  ลิ้มเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี

147 นางสาวทิพวัลย์  เนียมสําราญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี

148 แพทย์หญิงกิตติยา  กลิ่นสุคนธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางระจัน สิงห์บุรี

149 นางสาววีนัส  ขวัญเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางระจัน สิงห์บุรี
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ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

150 นายแพทย์นันทิช  สิงห์สัมพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง

151 นางสุรีรัตน์  กลุ่มไหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง

152 นางสาวบุญสม  ขันพิจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง

153 นางตรีนุช  จาฏามระ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

154 นางสุภาวรรณ์  มั่นเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

155 นางสาวอัจฉรา  จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

156 นายชัยพร  เทียมทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง

157 แพทย์หญิงจิรารัชน์  อุนนะนันทน์ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

158 นางอารียา  สุพรรณดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

159 นางนพวรรณ  คงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

160 นางสาวภัทรปภา  เกตุสุริยงค์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

161 นางรัชนก  คชแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

162 นางพนิดา  ทองรุต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

163 นางปิยะลักษณ์  ฉายสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

164 นางสาวเก่งกาญจน์  สวาทน้อย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

165 นางสาวดุษฎี  ภู่เจริญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

166 นางสาววันวิสาข์  สัญญเดช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง

167 นายแพทย์อนันต์  กมลเนตร ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

168 นายแพทย์สุวิศิษฎ์  เชี่ยวธนะกุล นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

169 นางบุญสม  วิภัชชาวาที พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครนายก นครนายก
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ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

170 นางจันทร์นภา  คําวัจนัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

171 นางสาวอมรรัตน์  จะโสรัตน์ พยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ นครนายก

172 นางสาวพรนภา  มนตรี พยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ นครนายก

173 นางสาวกนกวรรณ  ระย้าย้อย พยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ นครนายก

174 นางพรรณวดี  ฉายบุญคอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก

เขต 5 กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม. สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี

175 นายแพทย์ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี

176 นางแสงอรุณ  ภาวิไลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี

177 นางสาวเนาวรัตน์  วัฒนันท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี

178 นายแพทย์รักษ์พงศ์   เวียงเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

179 นางเรณู   วรุณพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

180 นางช้องมาศ  สาดเคล้า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

181 นางจีรภา  กล่ํากลิ่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

182 นางสาวณัฐณิชา  โพธิ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 กาญจนบุรี

183 นางจิณณพัต  ธนกิจวรบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี

184 นางสาวพรนภัส  เจนเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี

185 นางสาววาสนา  ใจอารีย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี

186 นายแพทย์บัวขาว  สมบัตรแสงอุไร ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
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ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

187 แพทย์หญิงสุภามาศ  เอี่ยมผา นายแพทย์ โรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี

188 นายจตุรงค์  วงษ์คํา เภสัชกร โรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี

189 นางชัชฎาพร  โอศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

190 นางสาวพิมพรรณ  กิตติวงศ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

191 นางสาวพริบพรี  หงษ์ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม

192 แพทย์หญิงอารีรัตน์  เสือเหลือง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธมณฑล นครปฐม

193 นางสาวสมบูรณ์ทรัพย์  รัตนมาตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพุทธมณฑล นครปฐม

194 แพทย์หญิงอรัญญา  กัลยาณพจน์พร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

195 นางจันทร์เพ็ญ  ผลวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

196 นางสาวกิตติพร  จินใจตรง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

197 นางสาวกนกวลี  ทรัพย์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

198 นางสาวนารีรัคน์  ศิลาการกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

199 นางสาวธมลวรรณ  ปิยะสุจริตพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

200 แพทย์หญิงดลนภา  ภัทรฐิตินันท์ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สุพรรณบุรี

201 นางเสมียน  ด้วงนคร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สุพรรณบุรี

202 นางณัฐณัชา  โพธิพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สุพรรณบุรี

203 นางสาวจิตรพร  ดอนหวาวไพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สุพรรณบุรี

204 แพทย์หญิงรัตนา  นิลเพชรพลอย นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบุรี

205 แพทย์หญิงธีรภา  รัตนเสลานนท์ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบุรี

206 นางสาวรินทร์ลภัส  อัครวุฒกุลพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบุรี



แบ่งเขต  12

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

207 นายแพทย์ประภาส  จิบสมานบุญ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

208 นางสุเพ็ญ   มณิอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

209 นางสาวรุ่งนภา  ทรงกิติโชค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

210 นางสาววิไลภรณ์  เมฆฉาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

211 ภก. วัณณิตา  ศรีสุข เภสัชกร โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

212 นายแพทย์วิวัฒน์  รุ่งแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี

213 นางมาลี  เกตุทับทิม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี

214 นางสาวชุลี  หมอยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี

215 นางวิมล  สงเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี

216 นางสาวนฤมล  ศรีม่วง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี

217 นายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุธี นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

218 นางสาวนพคุณ  กฤษประจันต์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

219 นายแพทย์ตะวัน  เตียวสกุล นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี

220 ภก. สายฝน  อินทร์ใจเอื้อ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี

221 นางอุบล  สุทธิชารสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี

222 นางสาวเตือนใจ  สังข์อาสา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี

223 นายแพทย์สมดุลย์  คูหาพัฒนกุล นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี

224 นายสุรศักดิ์  แคนเพชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี

225 นางลํายอง  อินทร์ใจเอื้อ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี

226 นางสาวพิมพ์สุภางค์  บุญประจวบ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี



แบ่งเขต  13

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

227 นางสาววิชุตา  จันทร์บาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี

228 นางสาวยุพเยาว์  ธัญญเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี

229 นางปราณี  ทรงทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ราชบุรี

230 นางหทัยทิพย์  ดวงศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ราชบุรี

231 นางสุพัตรา  ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ราชบุรี

232 นางสาวนลินรัตน์  เสือเฒ่า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี

233 นางสาวนุชนารถ  พิบูลรัตนากุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ราชบุรี

234 นางสุโขทัย  ศรีสําเภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี

235 นางศิรสา  นิยมสุจริต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี

236 นางทิพวรรณ  โนชนอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี

237 นางราตรี  กระเทิมหาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี

238 แพทย์หญิงปิยารัตน์  ทองย้อย นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี

239 นางสาวเบญจวรรณ  มีสีผ่อง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี

240 นางทาริกา  พาเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี

241 นางสุทธนีย์  วัชรกิตติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางแพ ราชบุรี

242 นางสาวกรรณิการ์  อื้งสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

243 นางดารณี  นนท์ธนสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

244 นางบุษบงค์  ตุ้มสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

245 นางสุทธิรัตน์  ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

246 นางอุษณีย์  ศิริวงศ์พรหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม



แบ่งเขต  14

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

247 นางลักขณา  ผ่องพุทธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม

248 นางพรพิมล  รัตนากร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม

249 นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม

250 นายแพทย์บุญรักษ์  พึ่งเจษฎา นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

251 นางสําอางค์  ตันวิเชียร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

252 นางสุธิดา  รั้วมั่น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

253 นางวรา  เจริญพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

254 แพทย์หญิงสุพรรณี  ประดิษฐ์สถาวงษ์ ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

255 นางจันทร์ฉาย  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

256 นางวนิดา  กล่อมเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

257 นายแพทย์พลพรรธน์  อยู่สวัสดิ์ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

258 นางสุนารี  รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

259 นางวริญทราภรณ์  พินนาสัก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

260 พ.ต.ท. สุพัทธ์  ดีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

261 นางสาวกนกวรรณ  พวงหอม เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

262 นางสาวมาศชุดา  สุวรรณชัย เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

263 นางสาวสภาพร  จันตะรังสี นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

264 นายแพทย์อมรเทพ  บุตรกตัญญู ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

265 นายแพทย์ณัฐ  เผ่าเจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

266 นางสายสุณี  กรแก้ว พยาบลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

267 นางจินตนา  แสงอ่วม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

268 นายแพทย์ปิติพงษ์  กาญจนธัญลักษณ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

269 นางณัฐชา  พัฒนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

270 นางธานีญา  ทัศนคง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

271 นางสาวกันทิมา  ทองอุทัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

272 แพทย์หญิงนลินพร  ภัตตากร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี

273 นางอาภัส  ก่ําแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี

274 นางรําพา  จันทร์เหมือน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี

275 นางพัชรินทร์  เปี่ยมสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี

276 นางอรุโนทัย  นาคปานเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชะอํา เพชรบุรี

277 นางสาวพัชรี  วันไกล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชะอํา เพชรบุรี

เขต 6 จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา

278 นายแพทย์วรา  เศลวัตนะกุล ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลมะขาม จันทบุรี

279 นางสาวไพสุดา  ร่วมโพธิ์รี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

280 นางสาวศุภากร  หาญไชย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี



แบ่งเขต  16

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

281 นายแพทย์เอกสิทธิ์  โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสอยดาว จันทบุรี

282 นายแพทย์สิวะดล  คุ้มพ่วงดี นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสอยดาว จันทบุรี

283 นางนุชนาถ  โพธิ์พิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสอยดาว จันทบุรี

284 นางสาวอุไรวรรณ  คําศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสอยดาว จันทบุรี

285 นางรัตชนก  คํามะนาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปลวกแดง ระยอง

286 นางสาวสุเมธินี  ไชยราช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปลวกแดง ระยอง

287 นายแพทย์อัษฎา  ตียพันธ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

288 นางศุภมาส  วงศ์มณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

289 นางอ้อยทิพย์  สงวนงาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

290 นายพันธนรงค์  วังคะฮาต นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

291 นางสาวอุษณีย์  พันสนอท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ่อทอง ชลบุรี

292 นางสาววิภาวรรณ  รอดมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ่อทอง ชลบุรี

293 นางนิภา  เจริญลาภพูลผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ่อทอง ชลบุรี

294 นายแพทย์อิษฎา  ตรีวงษ์ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลตราด ตราด

295 นางอารี  วิจิตธรรมภาณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตราด ตราด

296 นางสาวกฤษฎากภรณ์  คงอุดม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตราด ตราด

297 ภก. กฤษณ์  สรวมชีพ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลตราด ตราด

298 แพทย์หญิงศรีประภา  โกมารกุล ณ นคร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะช้าง ตราด

299 นางสาวประกายดาว  จิตต์ประเสริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี

300 นางสุขจิต  สุขพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี



แบ่งเขต  17

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

301 นางสาวจรีภรณ์  ชูชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี

302 นางสาววนิดา  อินทชิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี

303 นางอรทัย  วงศ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี

304 นางสาวชวรินทรา  ยอดแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

305 นางสาวเรณู  อินทร์ตา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

306 นางสาวพลอยสภัทร  ราชอาษา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

307 นางสาวสุดารัตน์  ภูมิภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

308 นางพนมวรรณ์  แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลคลองหาด สระแก้ว

309 นายอภิชาติ  หอมชิต พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคลองหาด สระแก้ว

310 นายแพทย์ธนา  ภานุมาตรัศมี นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว

311 นางสาวศิริพร  ปริญญาวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว

312 นางปรารถนา  วันดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว

313 นางณัฐฌา  พรมผิว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว

314 ภญ. รุจิรา  เจตนวิบูลย์ เภสัชกร โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว

315 นายฤทธิรงค์  ทองออน เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว

316 นางสาวรันดร  กว้างขวาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว

317 นางสาวพรทิพย์  เงินก้อน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว

318 นายแพทย์สันติสุข  วงศ์ประเสริฐ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สมุทรปราการ

319 นางสาวสมพิศ  วิสิฐพงศกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สมุทรปราการ

320 นางกัญญา  จิรโรจน์อังกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สมุทรปราการ



แบ่งเขต  18

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

321 นายแพทย์พงศ์ชนะ  สุขจิราวัฒน์ นายแพทย์ โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ

322 นางจงกล  ศรีไล้ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ

323 นางสาวจุฑารัตน์  ปริสัญญู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ

324 นางพนัดดา  เต็งรําพึง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ

325 นางสาววรัญณัฏฐ์  กังสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ

326 แพทย์หญิงสุกัญญา  เลาวหุตานนท์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

327 นางสาวพิกุล  เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

328 นายสาธร  หมื่นสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

329 นางสาวสาธร  ธรรมเนียมอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

330 นางสาววสุรัตน์  ทัศนอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

331 นางนราพร  ธรรมธนารักษ์ เภสัชกร โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

332 นางสาวนันทพร  ธัญธริษตรี เภสัชกร โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

333 นายแพทย์สุพจน์  นิโรบลสถาพร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

334 นางปราณี  สืบสาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

335 นางนริศรา  ต๊ะต้องใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

336 นางสาวจิราภรณ์  บุญปองหา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

337 นางสาวปิ่นอนงค์  ส้มปาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

338 นางสาววรรณวรี  เศรษฐวิวัฒนกุล เภสัชกร โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

339 แพทย์หญิงอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

340 นายแพทย์เทพกรณ์  ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา



แบ่งเขต  19

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

341 นางดรุณี  จันทกลัด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

342 นายแพทย์วัฒนา  อารีย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

343 นางสาวอรอุษา  พุทธวิเศษสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

344 นางสาวปนัดดา  คุณาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

345 นางสาวศราวดี  เปี่ยมระลึก เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

เขต 7 กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด

346 นางดารณี  การจุนสี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

347 นางกมลทิพย์  กําจรเมนุกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

348 นางสาวชัชดาภรณ์  กาญจนเสถียร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น

349 นางปณิตา  มีระเกตุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น

350 นางสมลักษณ์  ศรีหากุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพล ขอนแก่น

351 นางจารุ  กาญจนสินิทธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพล ขอนแก่น

352 นางเยาวรัฐส์  จักษุจินดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพล ขอนแก่น

353 นางกงทอง  ไพศาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพล ขอนแก่น

354 นางนันทรัตน์  ไทยธานี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลพล ขอนแก่น

355 นางสาวกรรณิการ์  แจ่มวรรณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น

356 นางสาวพรทิพา  พรรณนา โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขอนแก่น

357 นางสาวธิดารัตน์  รัชอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม



แบ่งเขต  20

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

358 นายแพทย์พศิน  ภูริธรรมโชติ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม

359 นายปพนธ์  ปัตตาเคนัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม

360 นางสาวพรรณี  ประเสริญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม

361 ภก. ปิยนิดา  วงษาสืบ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม

362 นางนพิศพรรณ  ทีบุตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม

363 นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

364 นางจุฑามาส  ประจันพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

365 นางสาวกนกวรรณ  ตรีพล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

366 นางสาวสุพรรณี  ซาซุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

367 นางเยาวลักษณ์  คําวิไชย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

368 นางลําพูน  สุริยมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

เขต 8 หนองคาย, หนองบัวลําภู, อุดรธานี, บึงกาฬ, เลย, นครพนม, สกลนคร

369 นางปิ่นเพชร  เอกสิงหชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี

370 นายแพทย์อภิชาติ  สุวรรณโส ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลบ้านแพง นครพนม

371 จ.ต. หญิงธันยนันท์  กัญญวิมล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปลาปาก นครพนม

372 นางสาวจีรวรรณ์  ศิริมนตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร

373 นางสาวภาสวรรณ  เทอํารุง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร



แบ่งเขต  21

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เขต 9 ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์

374 นางสมพรรณ  ไกรษร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

375 นางสิรวัศยา  คณะสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

376 นางปภารินทร์  บัวภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

377 นางนฤมล  ติดชม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ

378 นางดวงแข  เซี่ยงฉิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ

379 นางสาวศิริวรรณ  ตั้งใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ

380 นางสาวศิริรัตน์  ศิริมั่งมูล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ

381 นางอรรจมาภรณ์  ตระกูลเรืองศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ

382 แพทย์หญิงเกศินี  มีแสง แพทย์ประจําคลินิคโรคหัวใจ โรงพยาบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ

383 นายนพชัย  มีโพนทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ

384 นายแพทย์พิชญ์  ภักดีกูล นายแพทย์ โรงพยาบาลเทพสถิต ชัยภูมิ

385 นางสาวนันทา  มาสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพสถิต ชัยภูมิ

386 นางสาวขนานฟ้า  ฤทธิ์อรุณ เภสัชกร โรงพยาบาลเทพสถิต ชัยภูมิ

387 นางสาวสุพรรณี  แสงประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลจตุรัส ชัยภูมิ

388 นางเฟื่องลดา  ตัณฑุลกนกรัชต์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

389 นางคมคาย  สุวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

390 นางสาวธิดา  ชัยเพิ่มกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

391 นางสาวอนัญญา  แซ่อุย นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา



แบ่งเขต  22

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

392 นางภิญญาภรณ์  ชุมศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

393 นางณวีร์ชยา  ประเสริฐสุขจินดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

394 นางฉันทสุภา  พงศ์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา

395 แพทย์หญิงมณทิรา  ทิพย์เจริญสุข นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา

396 นางณัฐชญา  กษิณศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา

397 นางสาววีระยา  วรสีษะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา

398 นางสาวพัชรี  คํามุงคุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

399 นางสาวธัญสุดา  บุญอาจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

400 นางสุกัญญา  สัมพันธ์อภัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์

401 นางสมจินตนา  โชติปัญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์

402 นางสุนันญา  พรมตวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์

403 นางสาวพรพิมล  อุ่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์

404 นางปาริชาด  ทวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์

405 นางสาวปวีณา  เสาร์สนธิ์ เภสัชกร โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์

เขต 10 มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ

406 นายแพทย์วิจิตร  อาจหาญ นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

407 นางอรทัย  พลเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

408 นางกาญจนา  เตชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร



แบ่งเขต  23

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

409 แพทย์หญิงกิติมา  เศรษฐ์บุญสร้าง นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร

410 นางนริชรา  โครตประทุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร

411 นางกิ่งเพชร  นันทะพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร

412 นางดวงใจ  บุญตัว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

413 นาวสาวขวัญเนตร  เกษชุมพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

414 นายแพทย์ธีรพล  เกาะเทียน นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

415 นางสาวมนชยา  ศิริอังคาวุธ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

416 นางมัทรี  รัตโน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

417 นางดุษฎี  อารยะวงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

418 นางวิไลวรรณ  ปลูกเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

419 นางพรทิพย์  ดีเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

420 นางเรวดี  ดาศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

421 นางสนองจิตร  ไมตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

422 นางจิราวัฒน์  อมรไชย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

เขต 11 สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, กระบี่

423 นางสุนทรี  เกษบุรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

424 นางจิราภรณ์  เทพนวล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

425 นางอรุณศรี  รัตนพรหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี



แบ่งเขต  24

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

426 นางสาวจรรวมล  แพ่งโอชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

427 นางสาวอัศนี  ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

428 นางศิริรัตน์  เหลืองอรุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

429 นางสาวปริศนา  มณีฉาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

430 นางลัดดาวัลย์  พิมพการ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

431 นางสุรินทร์  พลันการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา

432 นางดรุณี  คนรู้ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต

433 นางยุพาดี  บูรณะกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต

434 นางสาวเสาวลี  มณีศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต

435 นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์ ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

436 นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

437 นางสาวจินตนา  นวลเกิด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

438 นางพิชชาพร  ประทีป ณ ถลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต

439 นางณิชาภา  ไชยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลระนอง ระนอง

440 นางสาวรัติกาล  ชัยสีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลระนอง ระนอง

441 นายแพทย์วีรวัฒน์  ยอแสงรัตน์ ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่

เขต 12 ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล

442 นายแพทย์ประวิทย์  เอี่ยมวิถีวนิช ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลห้วยยอด ตรัง

443 นางสุราวรรณ  แสงชูวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตรัง ตรัง



แบ่งเขต  25

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

444 นายแพทย์จรุงวิทย์  ปลื้มเปรมวัช นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุไหงโกลก นราธิวาส

445 นางสาวสุดานันท์  แสงภาศนีย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุไหงโกลก นราธิวาส

446 นางกนกรัตน์  ทนโบ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

447 นางเพ็ชรัตน์  แสงขาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

448 นางสาวสุรีรัตน์  รัตนสําเนียง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี

449 นายนิรันดร์  หนูช่วย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง

450 นางสาวปุญญิศา  เลี่องลือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลยะลา ยะลา

451 นางสาวอารยี์รัตน์  ไชยวานิช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเบตง ยะลา

452 นางแวรอซือเมาะ  แวหะยี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเบตง ยะลา

453 นางสาวจิราวรรณ  เดชอดิศัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

454 นางสาวพัชรี  พร้อมมูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

455 นางสาวสิรินุช  เตียวโล่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

เขต 13 กรุงเทพมหานคร

456 นางประภัสสร  เสงี่ยมกุลถาวร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

457 นางสาววิไลลักษณ์  เพชรประเสริฐกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

458 นางจินตนา  แสงรุ้ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



แบ่งเขต  26

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

459 นายแพทย์ธัญญ์  สุวัฒนศิโรจน์ นายแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ

460 คุณอาทิศยา  จงศุภโรจน์ เภสัชกร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ

461 คุณสุวารี  สาระอาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ

462 นางสาวสุพรรษา  ตามประยูร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ

463 นางธิราภรณ์  เทียมเกิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ กรุงเทพ

464 นางสาวธิดานันท์  วณิชอนันตกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพ

465 นางสาวนิตยา  ศรีสอนแตง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ

466 นางสาวอมรรัตน์  ร่มหนองเสือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ

467 นายปัญจศิลป์  สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ

468 นางสาวกรันฑรัตน์  สทธิขุนทด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ

469 แพทย์หญิงกาญจนา  วิบูลย์ทรัพย์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ

470 นางจินตนา  เพ็ญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ

471 นางสมบูรณ์  วงษ์ถนอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ

472 แพทย์หญิงธนัชชล  นิ่มปุญญกําพงษ์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพ

473 คุณศรีสมบูรณ์  หร่ายสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพ

474 นางชดาพร  สาเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพ

475 นางชุรีพร แสนทวีผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพ

476 นายแพทย์วราวุธ  อัมพรวิโรจน์กิจ นายแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพ

477 นางภัสพร  แสงศิลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพ

478 นางสาวเพ็ญศรี  อินทโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพ



แบ่งเขต  27

ลําดับ ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ลายเซ็น

ประชุมวิชาการและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ “ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” 

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องวายุภัคษ์แกรนด์บอลรูม ๓,๔ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

479 นางสาวนพรัตน์   ครองครองวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพ

480 นางศิราณี  เจียมสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพ

481 นางสาววรรณภา  สนธิการ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพ

482 นางสาวจิราภรณ์  แพรต่วน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพ

483 นางสาววราภรณ์  คุณรัตนรุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพ

484 นางสาวพิราวรรณ  โนจิตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพ

485 นางสาวกาญจนา  หล่าธรรม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพ

486 นายแพทย์สุธน  พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ

487 นางรัชนี  จันทร์ผ่องแสง หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ

488 นางอมราลักษณ์  จิตปรีดา พยาบาลประสานงานศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ

489 นางสาวปราณี  เกลือแก้วไพศาล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ

490 นางสาวนัฐญา  จันทร์นายล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ

491 นางสาวมัลลิกา  พิสุทธิ์ภูมิเลิศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพ

492 นางสาวศรสวรรค์  ขุนสกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพ

493 นางสาวอัจฉรินทร์  หนูเมือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพ

494 นางสาวปภาดา  ถึงเพ็งพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพ
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