
ลาํดับ ชื่อ สกลุ ตําแหน่ง สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรม วนัทีเ่ข้าพกั โทร หมายเหตุ

สํานักส่งเสริมสขภาพุ

1 นายสมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผอก.สาํนกัฯ สาํนกัสงเสริมสุขภาพ่ 11-13 ก.ย.53 พกัเดี่ยว

2 พญ.นิพรรณพร วรมงคล หวัหนา้กลุม มด่ . กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 พกัเดี่ยว

3 นางจินตนา พฒันพงศธ์ร นวก.สส.ชพ. กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

4 นส.กรรณิการ์ มณีวรรณ นวก.สส.ชก. กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

5 นางไฉไล เลิศวนางกรู นวก.สส.ชพ. กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-12 ก.ย.53          พกัคู่

6 นางประภาภรณ์ จงัพานิช นวก.สส.ชก. กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-12 ก.ย.53  

7 นางนงลกัษณ์ รุงทรัพยส์ิน่ นวก.เผยแพรฯ ชพ่ . กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

8 นส.ฉววีรรณ ตน้พุดซา นวก.สส.ชก. กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

9 นางวรารักษ์ จาํปี พ.พิมพ ์ระดบั ส 3 กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

10 นางพรรณพร จาํปี พ.พิมพ ์ระดบั ส4 กลุมอนามยัวยัทาํงาน่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53  

11 นางปาจรีย์ หลอบาํรุงพงศ์่ พง. พิมพ ์ระดบั ส 3 กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

12 นส.อมรรัตน์ สายสาร ผช. ระดบั ส1 กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

13 นส.ปินอนงค์่ ปิยจนัทร์ ผูป้ระสานงานฯ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

14 นส.ธญัพร ไกรจงวฒันา ผูป้ระสานงานฯ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

15 นส.ภทัราภรณ์ จาํปี เลขานุการโครงการฯ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

16 นส.จิตรา ขนัแกว้ ผูป้ฏิบตัิงานฯ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53               พกั 3 คน 

17 นส.ชาณิภา เจริญรัตน์ ครูพี่เลียง้ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-12 ก.ย.53              11-12 ก.ย.53

18 น.ส.กาญจน์วลี สาํลี ผช.โครงการฯ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

19 น.ส.ปิยรัตน์ ศรีมวงกลาง่ ผช.โครงการฯ กลุมอนามยัแมและเด็ก่ ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

รายชื่อผ้เข้าร่วมการประชมสัมมนาวชิาการธาลสัซีเมียแห่งชาติ ครั้งที ู่ ุ 16 และงานวนัธาลสัซีเมียโลก ครั้งที ่9

ระหว่างวนัที ่12 - 14 กนัยายน 2553

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ
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ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

20 นางอจัฉรีย์ แขวงโสภา หวัหนา้กลุม่ กลุมสร้างเสริมฯ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53          พกัคู่

21 นางนฤมล ปัญญาวธุ นวก.เผยแพรฯ ชพ่ . กลุมสร้างเสริมฯ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53  

22 นายสมศกัดิ์ ปินนาค่ นวก.ชางศิลป์ ชก่ . กลุมสร้างเสริมฯ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

23 นส.พรรษา ลิมวณิชย์้ นายชางศิลป์ ชก่ . กลุมสร้างเสริมฯ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53          พกัคู่

24 นางจารุวรรณ แสนสามารถ พนกังานธุรการ  ส 3 กลุมสร้างเสริมฯ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53  

25 นายบณัฑิต โตสงวน พนกังานพิมพ ์  ส 3 กลุมสร้างเสริมฯ่ มิราเคิล 11-12 ก.ย.53          พกัคู่

26 นายอนุชิต พรหมกระแส พนกังานพิมพ ์  ส 4 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-12 ก.ย.53  

27 นางรจนา ตวงวไิล จพ.การเงินฯ ชง. กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

28 นางชฎาพร จนัทรินทรากร ผช.อนามยั  ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

29 นางองัขณา ธรรมนิตยกุล จพ.ธุรการ ชง. กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

30 น.ส.ชูจิตร์ อรรถาโภชน์ พ.ธุรการ ระดบั ส 3 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

31 นางสาํลี นาสืบ ผช.อนามยั  ส 2 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

32 นางฉวี รัตสันเทียะ ผช.อนามยั  ส 4 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

33 นายณรงคฤ์ทธิ์ พนัธุมิตร ผช.อนามยั  ส 6 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

34 นายมานิตย์ ชยัศิริ พ.บริการเอกสาร  บ 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

35 นส.สุพรรณี ดาํรงคศ์กัดิ์ จพ.ธุรการ ชง. กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

36 นางรัตติยาภรณ์ องคพ์ฒันากุล พนกังานพิมพ ์  ส 3 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

37 นายจิรพนัธ์ ลิลา จพ.ธุรการ ชง. กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

38 นายไพโรจน์ ชูสุข จพ.การเงินฯ ชง. กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

39 นายเกษมสิทธิ์ หุนแจง้่ พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53
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ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

40 นายสมศกัดิ์ บณัฑิตวงศ์ พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกั 3 คน

41 นายพิเชษฐ์ ใจบุญ พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

42 นายประสาร นพเมือง พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

43 นายสยาม พลอยมาศ พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53  

44 นายกตติิ สืบสุข พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53          พกัคู่

45 นายสมยศ ธีระนิรมิตร พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-13 ก.ย.53  

46 นายอารมย์ แจมจาํรัส่ พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 กลุมอาํนวยการ่ มิราเคิล 11-12 ก.ย.53 พกัเดี่ยว

 ศนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ู

47 นางสุทศันีย์ วมิลเศรษฐ นกัเทคนิคฯ ชพ. ศวก.ขอนแกน่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-5732732          พกัคู่

48 นายชาลี วมิลเศรษฐ จพ.วทิยฯ ชก. ศวก.ขอนแกน่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-7152816  

49 นส.จารุริน วณีสอน นกัเทคนิคฯ ชก. ศวก.เชียงใหม่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-1916112 รร.จดัคูให้่

50 นส.วรางคณา ออนทรวง่ นกัเทคนิคฯ ชพ. ศวก.นครสวรรค์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8357818 รร.จดัคูให้่

51 นส.ภาวณิี ศรีจนัทร์งาม นกัเทคนิคฯ ปก. ศวก.สงขลา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-8783418 รร.จดัคูให้่

52 วาที่ ร่ .ต.ณฐัพชัร์ รัตนเดชานาคินทร์ ผอก.ศูนย์ ศวก.ที่ 2 อุดรธานี มิราเคิล 12-13 ก.ย.53 081-2815666 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

53 นส.อมัรา โยวงั นกัวทิยฯ์ ชก. ศวก.ที่ 13 เชียงราย มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-8532240          พกัคู่

54 นส.อรทยั สมเงิน นกัวทิยฯ์ ชก. ศวก.ที่ 13 เชียงราย มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 080-7915673  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

55 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ รศ. คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-8824609 วทิยากร

56 นส.รัตน์ติกา แซตงั่ ้ เทคนิคการแพทย ์    คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-6711201

57 นส.นารีรัตน์ แซตงั่ ้ เทคนิคการแพทย ์   คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 086-6544755        พกั 3 คน
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ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

58 นส.สุดใจ สวนทะ เทคนิคการแพทย ์    คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 087-1787513

 ศนย์อนามัยู

59 นพ.สุวฒัน์ กุศลจริยา ผอก.ศูนย์ ศูนยอ์นามยัที่ 2 สระบุรี มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-7003332        พกัคู่

60 พญ.สินีนาฎ กุศลจริยา นพ.เชี่ยวชาญ ศูนยอ์นามยัที่ 2 สระบุรี มิราเคิล 12-14 ก.ย.53

61 นางสายฝน สายสุม่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สงเสริมสุขภาพ่ รามาการ์เดน้ 12-14 ก.ย.53 080-6757760        พกัคู่

62 นางวชัรี เรือนคง พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สงเสริมสุขภาพ่ รามาการ์เดน้ 12-14 ก.ย.53 086-5735101

63 นางทศันีย์ ธรรมธนวฒัน์ นวก.สส.ชก. รพ.สงเสริมสุขภาพ่ รามาการ์เดน้ 12-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

64 นส.รัตนา เพชรพรรณ นวก.สส.ชพ. ศูนยอ์นามยัที่ 3 ชลบุรี มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-5232698        พกัคู่

65 นางปณิธิ สุพรรณ พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 3 ชลบุรี มิราเคิล 12-14 ก.ย.53

66 นส.รววิรรณ พวงพฤกษ์ จพ.วทิยฯ์ ศูนยอ์นามยัที่ 5 นครราชสีมา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

67 นส.ยพุิน โจแ้ปง นกัเทคนิคฯ ชพ. ศูนยอ์นามยัที่ 5 นครราชสีมา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-7897904       พกัคู่

68 นส.นพวรรณ หมื่นนอ้ย พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 5 นครราชสีมา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9554768  

69 นางสุนนัทา ตวงศิริทรัพย์ พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 6 ขอนแกน่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-9412587     พกัคู่

70 นส.พชัราภรณ์ ผานิช นกัเทคนิคฯ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 6 ขอนแกน่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-7683065

71 นพ.ไกรสร ววิฒัน์พฒันกุล ผอก.รพ. รพ.สงเสริมสุขภาพ ศอ่ .ที่ 6 มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 089-8411775 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/ 1,950 บาท

72 นางอุมาพร สังขฤกษ์ พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 7 อุบลราชธานี มิราเคิล 12-14 กย. 53 081-0696058 รร.จดัคูให้่

73 นส.ปราณี สุวฒันพิเศษ พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 8 นครสวรรค์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-7859289       พกัคู่

74 นส.สกุลรัตน์ พนัธุเสน พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 8 นครสวรรค์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-7076621  

75 นางณฐันนัทพร ตาเหล็ก นกัเทคนิคฯ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 8 นครสวรรค์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-5322847 รร.จดัคูให้่

76 นายนิรุติ       ศิริรัตน์มานะวงศ์ นกัเทคนิคฯ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 8 นครสวรรค์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 084-3795432 รร.จดัคูให้่
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ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

77 นส.ออ้ยทิพย์ สุทธิประมา นวก.สส.ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 9 พิษณุโลก มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-9279343       พกัคู่

78 นส.วนัชนา จีนดว้ง พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 9 พิษณุโลก มิราเคิล 11-14 กย. 53 080-5105484  

79 นางรววิรรณ พงษเ์ทพ นวก.สส.ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 10 เชียงใหม่ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-8811514 รร.จดัคูให้่

80 นางอจัฉรา วโรภาษ พ.วชิาชีพ ชก. ศูนยอ์นามยัที่ 10 เชียงใหม่ รามาการ์เดน้ 11-14 กย. 53    พกัคู่

81 นางลาวณัย์ ทิพยมณี จนท.ผดุงครรภฯ์ ชง. ศูนยอ์นามยัที่ 10 เชียงใหม่ รามาการ์เดน้ 11-14 กย. 53

สํานักงานสาธารณสขจังหวดัุ

เขต 1

จ.ปทมธานีุ

82 นางสุจิตรา โอฬารกจวานิชิ นวก.สส.ชก. สสจ.ปทุมธานี มิราเคิล 12-14 กย. 53         หอ้งคู่

83 นางอนุชิดา สิงห์สนธิ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.คลองหลวง มิราเคิล 12-14 กย. 53

84 นางรุงทิวา่ กุลธรรมประทบั พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ธญับุรี มิราเคิล 12-14 กย. 53        หอ้งคู่

85 นางวารี อะมะตะ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.หนองเสือ มิราเคิล 12-14 กย. 53

เขต 2

จ.ชัยนาท

86 นางอารยา สุขสาํราญ นวก.สส.ชก. สสจ.ชยันาท มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-7078221 รร.จดัคูให้่

87 นางอนงคพ์ร แกวทบัทิม้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชยันาทนเรนทร รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53

88 นส.สุภาพรรณ เอี่ยมทา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชยันาทนเรนทร รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 086-4465793          พกัคู่

89 นส.เสาวลกัษณ์ พึ่งเจียม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชยันาทนเรนทร รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 085-9736782

90 นส.บุษยา ดาํขาํ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สรรพยา รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 089-8398802 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

จ.ลพบรีุ



ลาํดับ ชื่อ สกลุ ตําแหน่ง สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรม วนัทีเ่ข้าพกั โทร หมายเหตุ
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ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

91 นายนาวนิ การะยะ นพ.ชพ. รพ.นารายณ์มหาราช มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9766064 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

92 นางจิราพร เกดศิริิ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นารายณ์มหาราช มิราเคิล 11-14 ก.ย.53          พกัคู่

93 นางดรุณีวลัคุ์ สิทธิธนสิน นกัเทคนิคฯ ปก. รพ.นารายณ์มหาราช มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8056487

94 นายถาวร ศรีกติกุลชยัิ นกัเทคนิคฯ ชก. รพ.ลาํสนธิ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 089-8303229          พกัคู่

95 นางดารา ศรีกติกุลชยัิ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ลาํสนธิ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-6389157

96 นส.จิตรา สายศร พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ลาํสนธิ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 089-9027227          พกัคู่

97 นส.ปนดัดา รักอยู่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ลาํสนธิ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-6144191

98 นส.กรรณิการ์ เกตุทิพย์ พยาบาลเทคนิค รพ.ลาํสนธิ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-6578716 รร.จดัคูให้่

99 นายอาคม สายแวว นพ. รพ.อนนัทมหิดล มิราเคิล 11-13 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

เขต 3

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคมโรค จุ .สมทรปราการุ

100 น.ส.พิยนรรฐ์ ประชุมพนัธ์ พ.วชิาชีพ ชก. สถาบนัราชประชาฯ รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 084-0200766 รร.จดัคูให้่

จ.ฉะเชิงเทรา

101 นางพยอม จนัทร นวก.สส.ชก. สสจ.ฉะเชิงเทรา มิราเคิล 11-14 กย. 53 089-5456519           พกัคู่

102 นางวภิา อคัรานนทสิทธิ์ นวก.สส.ชก. สสจ.ฉะเชิงเทรา มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-3684326

103 นางฉลวย ไทยมานพ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ฉะเชิงเทรา รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 086-0060557       พกัคู่

104 นส.ละมยั ถนอมศิลป์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ฉะเชิงเทรา รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 085-0900750

105 นางเพญ็ประภา สัณฐิติ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 083-1169952 รร.จดัคูให้่

106 นส.รัชชนก สามเจริญ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 087-6068188 รร.จดัคูให้่

107 นส.กนนริ ศิริมุณี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 089-2352389 รร.จดัคูให้่
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ระหว่างวนัที ่12 - 14 กนัยายน 2553

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

108 นส.ออมจิตร์ แดงเจริญ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 089-4038419 รร.จดัคูให้่

109 นส.อชัรี ปันศิริ้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 081-8390959 รร.จดัคูให้่

110 นางรุจินนัท์ ทววีฒันโสภณ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 081-70000310 รร.จดัคูให้่

111 นส.อนงค์ ลีหยง้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แปลงยาว รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 085-0836639 รร.จดัคูให้่

จ.ปราจีนบรีุ

112 นางอุนใจ่ มณีพิสัย พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ศรีมโหสถ รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 080-2361577 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

จ.นครนายก

113 นส.สุธารดี รักพงษ์ นวก.สส.ชก. สสอ.เมืองนครนายก รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 085-1543982           พกัคู่

114 นางนวรัตน์ ทองสะอาด จพ.ชุมชนฯ ชง. สสอ.เมืองนครนายก รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 087-9101797  

จ.สมทรสงครามุ

115 นางเอือมพร้ นิมิตรพรชยั นกัเทคนิคฯ ชก. รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 086-8082803 จายสวนเกน ่ ่ ิ 2 คืน/ 1,300 บาท

เขต 4

จ.สพรรณบรีุ ุ

116 นางวริษา สาปาน พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สามชุก มิราเคิล 12-14 กย. 53 089-1149070      พกัคู่

117 นางศิริพร สวางศรี่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.หนองหญา้ไซ มิราเคิล 12-14 กย. 53 089-8051821

118 นางสารินทร์ ศรีเดช พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ดานชา้ง่ มิราเคิล 12-14 กย. 53 089-6904875       พกัคู่

119 นางฉตัรวรินทร์ บุตรศรีดว้ง จพ.สส.ปง. รพ.ดานชา้ง่ มิราเคิล 12-14 กย. 53 081-4830358

120 นส.อุบลวรรณา เรือนทองดี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.บางปลามา้ รามาการ์เดน้ส์ 12-14 กย. 53 081-6843267

121 นางบุปผา ชลสวสัดิ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.บางปลามา้ รามาการ์เดน้ส์ 12-14 กย. 53

122 นางอรทยั ทรงผาสุข พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ 17 มิราเคิล 12-14 กย. 53
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ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

จ.เพชรบรีุ

123 นพ.สุทศัน์ ไชยยศ นพ.ชพ. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 12-14 กย. 53

124 พญ.วณีา ไชยยศ นพ.ชพ. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 12-14 กย. 53          พกัคู่

125 นส.มณี เยน็ตงั้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 12-14 กย. 53 081-9954878 รร.จดัคูให้่

126 นส.กนกวรรณ ภราดรภกัดีมล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 12-14 กย. 53 รร.จดัคูให้่

127 นางมนสันนัท์ จนัทร์ภกัดี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 12-14 กย. 53 รร.จดัคูให้่

128 นางวาสนา รวมพร้อม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 12-14 กย. 53 รร.จดัคูให้่

129 นส.เพียงใจ สายเยน็ นกัเทคนิคฯ ชพ. รพ.พระจอมเกลา้ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9865356 รร.จดัคูให้่

เขต 6

จ.ชมพรุ

130 นายประมวล กาลพฒัน์ นวก.สส.ชพ. สสจ.ชุมพร มิราเคิล 11-14 กย. 53 085-8845022 รร.จดัคูให้่

131 นางรุงนภา่ หนูมวง่ นวก.สส.ชก. สสจ.ชุมพร มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-7979498

132 นางงามขาํ กจสุบรรณิ นวก.สส.ชก. สสจ.ชุมพร มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-5354241 รร.จดัคูให้่

133 นพ.ธงชยั เบญจเจริญวงศ์ นพ.ชก. รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 084-0714106 รร.จดัคูให้่

134 น.ส.สาวติรี ชุณหวทิยะธีระ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-3673830 รร.จดัคูให้่

135 นางเขมาวดี ณ ถลาง พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-9791424          พกัคู่

136 นางพจนีย์ องคไ์พบูลย์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-5365145

เขต 6

จ.นครศรีธรรมราช

137 นางวาสนา ใจหา้ว พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สิชล มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-7880220         พกัคู่



ลาํดับ ชื่อ สกลุ ตําแหน่ง สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรม วนัทีเ่ข้าพกั โทร หมายเหตุ

รายชื่อผ้เข้าร่วมการประชมสัมมนาวชิาการธาลสัซีเมียแห่งชาติ ครั้งที ู่ ุ 16 และงานวนัธาลสัซีเมียโลก ครั้งที ่9

ระหว่างวนัที ่12 - 14 กนัยายน 2553

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

138 นส.จรินทร เกษมสิทธิ์ นกัเทคนิคการแพทย์ รพ.สิชล มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 086-2772078

139 นางกาญจนา สวสัดีรักษา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.บางขนั มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-3700415         พกัคู่

140 นางบุญศรี จนัทร์เพญ็ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.บางขนั มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 087-8971494

141 นายสุกจิ มหธันนัท์ นพ.ชพ. รพ.มหาราชนครศรีฯ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

142 น.ส.วภิาวดี ณ พทัลุง นพ.ชพ. รพ.มหาราชนครศรีฯ รามาการ์เดน้ส์ 12-15 ก.ย.53         พกัคู่

143 นางวมิล นวลมี พยาบาลวชิาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ รามาการ์เดน้ส์ 12-15 ก.ย.53

เขต 7

จ.ระนอง

144 นางประภาพรรณ    สุวฒุิกุล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ระนอง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-7979695 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

จ.พงังา

145 นส.เนาวรัตน์ บุญรักษ์ นวก.สส.ชก. สสจ.พงังา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 086-6906537 รร.จดัคูให้่

146 นส.สุกญญาั ศิริกุล พ.วชิาชีพ ปก. รพ.พงังา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-5388260  

147 นางศิริวรรณ หนูหวา้ พ.วชิาชีพ ปก. รพ.พงังา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-5901845               พกั 3 คน

148 นางวารุณี โกยกุล พ.วชิาชีพ ปก. รพ.พงังา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-8743110  

จ.ภเกต็ู

149 นางอาํไพพรรณ ภววฒันานุสรณ์ นวก.สส.ชก. สสจ.ภูเกต็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8927054 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

150 นส.หทยัรัตน์ รังสรรคส์ฤษดิ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ป่าตอง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-8933455 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

151 นางเพลินพร กาญจนะ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ป่าตอง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 089-4748481          พกัคู่

152 นส.มะลิวรรณ หมื่นแกลว้กลา้วชิิต พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ป่าตอง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-7871567

จ.ตรัง
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153 นางรัตนา เวชโช พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตรัง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 กย. 53 086-7414793         พกัคู่

154 นางจิรวจัน์ สุจริยา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตรัง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 กย. 53 089-6521429   

155 นางไตรทิพย์ ตงัพิทยาเวทย์้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตรัง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 กย. 53 081-8955751         พกัคู่

156 นางอุไร สุริยะกาญจน์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตรัง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 กย. 53 086-9424896   

จ.พทัลงุ

157 นางนวลใย วรรณเวช พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พทัลุง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 089-7371890 รร.จดัคูให้่

เขต 8

จ.สงขลา

158 นางละออง นิชรานนท์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สงขลา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-2759195          พกัคู่

159 นางสุมณฑา กบิลพตัร พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สงขลา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-5986811

160 นส.นิตยา เพชรรัตน์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สงขลา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 084-1973638          พกัคู่

161 นางจินตนา ณ สงขลา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สงขลา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-4019735

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

162 ดร.วรรณรัตน์ แซชนั่ ่ นวก.วทิยฯ์ หนวยธาลสัซีเมีย่ มิราเคิล 11-15 ก.ย.53 081-6439636 รร.จดัคูให้่

163 พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ อาจารยแ์พทย ์     ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-5411753

164 นางสุดารัตน์ คชวรรณ พยาบาล           ภาควชิากุมารเวชศาสตร์  มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 083-1902099          พกั 3 คน

165 นส.สารภี ดว้งชู นกัวทิยฯ รพ.สงขลานครินทร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 089-6566180

จ.ยะลา

166 นพ.ศิริพงศ์ ศรุตินนัท์ นพ.ชพ รพ.เบตง มิราเคิล 11-14 ก.ย. 081-1899545 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

จ.นราธิวาส



ลาํดับ ชื่อ สกลุ ตําแหน่ง สถานทีป่ฏิบัติงาน โรงแรม วนัทีเ่ข้าพกั โทร หมายเหตุ

รายชื่อผ้เข้าร่วมการประชมสัมมนาวชิาการธาลสัซีเมียแห่งชาติ ครั้งที ู่ ุ 16 และงานวนัธาลสัซีเมียโลก ครั้งที ่9

ระหว่างวนัที ่12 - 14 กนัยายน 2553

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลกัสี่ กรงเทพมหานครุ

167 นางเขมวรรณ      เหลืองวฒันพงศ์ นวก.สส.ชพ. สสจ.นราธิวาส มิราเคิล 12-15 กย. 53 086-4751637 รร.จดัคูให้่

168 นส.ภาวนา หิรัญ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 089-8953199 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

169 นายธวชั ปราบหนองบวั น.เทกนิค ชก. รพ.สุไหโก-ลก มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-6986808 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

170 นางนภสัสร พลานุพฒัน์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ระแงะ มิราเคิล 11-14 กย. 53

171 นายมอยะ๊ มามะเร จพ.วทิยฯ์ รพ.จะแนะ มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-2853413 รร.จดัคูให้่

เขต 9

จ.จันทบรีุ

172 นส.ธวลัฉตัร ลีลานนัทวงศ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พระปกเกลา้ มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-6868035 รร.จดัคูให้่

จ.ชลบรีุ

173 นางอรุณวดี สนธิภกัดี พ.วชิาชีพ ชก. สอ.ต.เขา้ไมแ้กว อ้ .บางละมุง มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 083-1178006         พกัคู่

174 นางสุภาพรรณ ทิพยศ์ุภลกัษณ์ พ.วชิาชีพ ชก. สอ.ต.หว้ยใหญ อ่ .บางละมุง มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-7238026

จ.ตราด

175 น.ส.ชอสุคนธ์่ สุขสวางโรจน์่ จพ.วทิยฯ์ ชง. รพ.ตราด รามาการ์เดน้ส์ 11-14 กย. 53 084-7798528 รร.จดัคูให้่

เขต 9

จ.ระยอง

176 นางลดัดา นครเขตต์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.บา้นฉาง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-5914548         พกัคู่

177 นางวรรณา ยมหา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.บา้นคาย่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 086-8398990

เขต 10

จ.เลย

224 นางทวพีร นครขวาง นวก.สส.ชพ. สสจ.เลย มิราเคิล 12-15 ก.ย.53 084-5227558         พกัคู่
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225 นางจิรนุช ปทุมนนท์ นวก.สส.ชก. สสจ.เลย มิราเคิล 12-14 กย. 53 083-4062060

226 นส.ออ้ยใจ สันตินนัตรักษ์ นกัเทคนิคฯ รพ.เลย มิราเคิล 12-14 กย. 53 081-4946711 รร.จดัคูให้่

จ.อดรธานีุ

227 นส.ไพรินทร์ บุตรแสนลี นวก.สส.ชก. สสจ.อุดรธานี มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-7495760         พกัคู่

228 นางสุรีภรณ์ สีสิงห์ นวก.สส.ชก. สสจ.อุดรธานี มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

229 นางทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.กุมภวาปี มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 087-7754164         พกัคู่

230 นางอุดมพร พิมพศ์ิริกุล จพ.วทิยฯ รพ.กุมภวาปี มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

เขต 11

จ.นครพนม

231 นางกุสุมา สุวรรณโมรา นวก.สส.ชก. สสจ.นครพนม มิราเคิล 11-15 ก.ย.53 081-9745952         พกัคู่

232 นางนนัทา หลา้ดี นวก.สส.ชก. สสจ.นครพนม มิราเคิล 11-15 ก.ย.53

233 นางลินทอง แสงแกว้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นครพนม รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 087-9459610     เขา้พกั 06.00 น. 12 กย.53

234 นส.รําไพ นิกุลกาญจน์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นครพนม รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 089-5712520    พกัคู่

235 นางมสัา โมธรรม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นาทม รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 084-2616838         พกัคู่

236 นางยพุิน พิลายนต์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นาทม รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 087-2220159

237 นางจรรยา อุดทา นวก.สส.ชก. สอ.ดอนสะฟาง สสอ.บา้นแพง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-0552065         พกัคู่

238 นางแฉลม้ แสนเยยี นวก.สส.ชก. สอ.นาเข ตอ.นาเข สสอ.บา้นแพง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 086-2425556

จ.มกดาหารุ

239 น.ส.อมรรัตน์ พงษป์ระเสริฐ นวก.สส.ชก. สสจ.มุกดาหาร มิราเคล 11-14 กย. 53 086-8552629 รร.จดัคูให้่

เขต 12
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จ.ร้อยเอด็ 

240 นางอมัรา ธาํรงทรัพย์ นวก.สส.ชพ. สสจ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9640511 รร.จดัคูให้่

241 นางประคอง ไชยทะ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-9374194 รร.จดัคูให้่

242 น.ส.ประภาภรณ์ วงษศ์รีตาแกว้ พ.วชิาชีพ ชพ. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

243 นางพรรณี วงศอ์ามาตย์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-1868682 รร.จดัคูให้่

244 นส.ลกัขณา ศรีมาดี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

245 นางภณัฑิรา คาํหลอ่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

246 นางนดัดา พนูสวสัดิพาณิช์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

247 นางศิริพร ดาแกว้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

248 นางพิสมยั บุตรพรม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

249 นายแป พรมเกตุ พขร. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

250 นางอุบล ทองสุผล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

251 นายสยาม จาํปาไตร จพ.วทิย ์ชง. รพ.ร้อยเอด็ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

252 นางอุไร ทาสวาง่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อาจสามารถ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-2639827        พกัคู่

253 นส.ศิริบงัอร นิลผาย พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อาจสามารถ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-0476889

254 นายสัมฤทธิ์ แดงวบิูลย์ นกัเทคนิคฯ ชก. รพ.เกษตรวสิัย มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-5448249 รร.จดัคูให้่

255 นางสายทอง ราชรี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.เกษตรวสิัย มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 088-3226575        พกัคู่

256 นางมุกดา ถวลัยเ์วช พ.วชิาชีพ ชก. รพ.เกษตรวสิัย มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-0491103

จ.ขอนแก่น

257 นายทตัพล ภกัดีเวยีง จพ.วทิยฯ ชง. รพ.สีชมพู มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 080-1910609 รร.จดัคูให้่
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258 นางประนอม สิริวงษค์ุณาพร พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พระยนื มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 084-1071322        พกัคู่

259 นส.ชูรัตน์ เพงพินิจ่ จพ.วทิยฯ ชง. รพ.พระยนื มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-5927873

วทิยากร

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

260 รศ.นพ.ถวลัยว์งค ์   รัตนสิริ รศ. คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 13-14 กย. 53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

261 รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ รศ. คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

262 รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่ เจริญ รศ. คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

263 ผศ.พญ.กาญจนา จนัทร์สูง ผศ. ชพ. คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 11-14 กย. 53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

264 น.ส.กรรณิการ์ โกฏมนสัวนิชย์ อาจารย์ หอ้งปฏิบตัิการฯ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

265 ผศ. ดร.โสมภทัร ศรไชย ผศ. ชพ. คณะพยาบาลศาสตร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

266 ผศ. ปุญทรี พวงสุวรรณ่ ผศ. ชพ. คณะพยาบาลศาสตร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

267 ผศ. นิภา องัศุภากร ผศ. ชพ. คณะพยาบาลศาสตร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-4534893 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

268 น.ส.วราลกัษณ์ จิตติวฒัน์ไพศาล ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 พกัเดี่ยว (วทิยากร)

269 นางจาํรัส วงศค์าํ พ.วชิาชีพ ชพ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9643755 รร.จดัคูให้่

270 นส.ดรุณี สังสหชาติ พ.วชิาชีพ ชพ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 085-4678108 รร.จดัคูให้่

271 น.ส.สุภาพร ไผพุทธ่ พ.วชิาชีพ ชพ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 043-363414-5 รร.จดัคูให้่

จ.มหาสารคาม

272 นายประกาย ตปนียากร นวก.สส.ชช. สสจ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9656637 พกัเดี่ยว

273 นายสุนทร ยนตต์ระกลู ผอก.รพ. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9828656 พกัเดี่ยว

274 น.ส.รจนา จกัรามชกุล น.พ.ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-4713361 รร.จดัคูให้่
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275 นส.คลีนาถ ธานะ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53         พกัคู่

276 นางแสงจนัทร์ ทองบวับาน พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

277 นส.วรรณี วเิศษศรี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-8630799         พกัคู่

278 นส.พรสวรรค์ ปาสานะโก พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-3695060

279 นส.จิราวรรณ บุตรพล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53         พกัคู่

280 นางเพียงพิศ สิงห์ชารี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

281 พขร. รพ.มหาสารคาม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให้่

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

282 นส.สมจินตนา ทวัทิพย์่ อาจารย ์     คณะแพทยศาสตร์    มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-0532757         พกัคู่

283 รศ.อรนุช จุตติวโิรจน์ รศ. เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-2630109

จ.กาฬสินธ์ุ

284 น.ส.สุภทัรา สามงั นวก.สส. สสจ.กาฬสินธุ์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-811168 รร.จดัคูให ้   อาหารเจ่

285 นส.เบญญา คลงัมนตรี นท.การแพทย์ รพ.กมลาไสย มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-0173091 รร.จดัคูให้่

เขต 13

จ.ศรีสะเกษ

286 พญ.ทิพา ไกรลาศ น.พ.ชพ. รพ.อุทุมพรพิสัย รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-8186025        พกัคู่

287 นางบงกชรัตน์ จนัทร์สนิทศรี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อุทุมพรพิสัย รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-5794193

288 นางจุฑาทิพย์ วงศพ์ุฒ จพ.วทิยฯ รพ.อุทุมพรพิสัย รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 085-2079726

289 นส.ธนัยมยั โปรงจิต่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อุทุมพรพิสัย รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-8766080 รร.จดัคูให้่

290 นางอาํภา ทวพีนัธ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ขขุนัธ์ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 085-0271496
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291 น.ส.ยวุภา สถานพงษ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ขขุนัธ์ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 085-0271496

จ.อบลราชธานีุ

292 นายวริัตน์ ลือวเิศษไพบูลย์ นพ.เชี่ยวชาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มิราเคิล 12-13 ก.ย.53 พกัเดี่ยว

293 นางสุมาลี หวัคาํ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53        พกัคู่

294 น.ส.นฐักมล เดชขจร นกัเทคนิคฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53

295 นางสุภาวดี นิยมคุณ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มวงสามสิบ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-2826425        พกัคู่

296 นางเขมรัศม์ แกวสุข้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มวงสามสิบ่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 085-0978156

297 นางไพจิตต์ สงเสริม่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ดอนมดแดง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 085-0978256        พกัคู่

298 นางพณัณิตา พีระพรปัญญา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตาลสุม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

299 นส.เสาวลกัษณ์ เมฆลอย พ.วชิาชีพ ปก. รพ.บุณฑริก รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53        พกัคู่

300 นส.นนัทิยารักษ์ อุปมา พ.วชิาชีพ รพ.บุณฑริก รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 086-5515127

301 นางพนิตนาฎ องักรูพิทกัษ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตระการพืชผล รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-2649730        พกัคู่

302 น.ส.นนัทิยา วามะชาติ พ.วชิาชีพ ปก. รพ.ตระการพืชผล รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53

เขต 14

จ.สรินทร์ุ

303 นส.ฉฐัชนก ดุลสุข พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สาํโรงทาบ มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-2605712        พกัคู่

304 นส.กาญจนา อุสาห์ดี่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สาํโรงทาบ มิราเคิล 11-14 กย. 53 089-9493812

305 นางสุปราณี สาแกว้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สาํโรงทาบ มิราเคิล 11-14 กย. 53 089-8641333 รร.จดัคูให้่

306 นส.เยาวลกัษณ์ เอี่ยมสะอาด พ.วชิาชีพ รพ.บวัเชด รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 086-2581133        พกัคู่

307 นส.ประกายดาว แกวดี้ พ.วชิาชีพ รพ.บวัเชด รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53
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จ.นครราชสีมา

308 นางสุกญญาั ขาวพรหม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหาราชนครราชสีมา รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 085-6570054        พกัคู่

309 นส.อจัฉราพร พิมพไ์ธสง พ.วชิาชีพ ปก. รพ.มหาราชนครราชสีมา รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 081-2023636

310 นางนริศรา นิลดีสระนอ้ย พ.วชิาชีพ ชก. รพ.วงันาํเขียว้ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-9775024        พกัคู่

311 นางเคลือวรรณ ศรีงาม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.วงันาํเขียว้ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 089-5825258

312 นส.เพลินพิศ พรหมมานอก พ.วชิาชีพ ชก. สอ.ระเริง อ.วงันาํเขียว้ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 081-8773659        พกัคู่

313 นางสายมาน่ กลอนดอน พ.วชิาชีพ ปก. สอ.ระเริง อ.วงันาํเขียว้ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 085-2041855

314 นางจุฑารัตน์ วเิศษ พ.วชิาชีพ ปก. รพ.โชคชยั รามาการ์เดน้ส์ 12-14 ก.ย.53 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/ 1,300 บาท

315 นายเทพรัตน์ บาํเบญ็บุญ นพ.ชพ. รพ.มหานครราชสีมา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให ้่ (รับโล่)

316 นางมณัฑนา วงศด์ี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.มหานครราชสีมา มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให ้่ (ถวายรายงาน)

317 น.ส.ศรีวรรณ เสมาชยั นพ.ชพ. รพ.มหานครราชสีมา มิราเคิล 13-14 ก.ย.53 รร.จดัคูให ้่

จ.บรีรัมย์ุ

318 น.ส.ปินมณี่ แซเตีย่ นพ.ชพ. สสจ.บุรีรัมย์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8764201        พกัคู่

319 นางวชัราภรณ์ หุนตระนี พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นางรอง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9993378

320 นายสมศกัดิ์ โกยรัมย์ นกัวทิยฯ์ ปก. รพ.บุรีรัมย์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 085-8384308 รร.จดัคูให้่

321 นางนทัธมน สิงจานุสงค์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชาํนิ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 087-9579597        พกัคู่

322 นส.อาํภา มนุษยช์าติ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชาํนิ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 083-3734143

323 นางบุญชวย่ บุบผามะโล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.หนองกี่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8772762        พกัคู่

324 นส.วนัเพญ็ ไสยบรรคา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.หนองกี่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-0513457

325 นส.ดาริกา วรวงศ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.หนองกี่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8728438        พกัคู่
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326 นส.สุมิตรา เนียมกนั พ.วชิาชีพ ชก. รพ.หนองกี่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 085-6508360

327 นส.ภทัราพร ทิมพิทกัษ์ จพ.วทิยฯ์ ชก. รพ.หว้ยราช มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 084-2886356 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/ 1,950 บาท

328 น.ส.พจนา สมุทรรัตน์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นางรอง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 083-1139448        พกัคู่

329 น.ส.ปัญญาวดี ทองแกว้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.นางรอง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 086-5331314

จ.ชัยภมิู

330 นางเจตมณี ภิรมยช์ม พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ชยัภูมิ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

331 นางผองพรรณ่ มีสุวรรณ น.เทคนิค. ชก. รพ.ชยัภูมิ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53           พกั 3 คน

332 นางสัมฤทธิ์ นิมมงคล่ น.เทคนิค. ชก. รพ.ชยัภูมิ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-7218899

เขต 15

จ.เชียงใหม่

333 นส.ทิภาพร ใจสุนทร นวก.สส.ชก. สสจ.เชียงใหม่ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 081-7067809          พกัคู่

334 นางวรรณฤดี กจเจริญรุงโรจน์ิ ่ นวก.สส.ชก. สสจ.เชียงใหม่ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53

335 นส.ธญัญารัตน์ ตน้ใบ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อมกอย๋ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 088-4104108          พกัคู่

336 นางดวงกมล แซยาง่ ่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อมกอย๋ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

จ.แม่ฮ่องสอน

337 นางฉริญญา ดาวงาม รพ.ศรีสังวาลย์ รามาการ์เดน้ส์ 11-15 ก.ย.53 089-4333088          พกัคู่

338 นางจนัทร์แดง สมภิพงษ์ รพ.ศรีสังวาลย์ รามาการ์เดน้ส์ 11-15 ก.ย.53 086-9189125

จ.ลาํปาง

339 นางศิริกุล คูสุวรรณ นวก.สส.ชก. สสจ.ลาํปาง มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 086-6713341 เขา้พกั 18.00 น.

เขต 16
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จ.น่าน

340 นพ.อดิศกัดิ์ วงศใ์น นพ.ชพ. รพ.ร.ปัว มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 086-9235653      พกัคู่

341 พญ.อญัชลี วงศใ์น นายแพทย์ รพ.ร.ปัว มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 086-9235653

342 นางพนัธ์ทิพย์ อยเูอนก่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร.ปัว มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 087-1859783      พกัคู่

343 นางภทัรานิษฐ์ ไตรยางค์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร.ปัว มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-4377892

344 นางดอกรัก แพทยส์มาน พ.วชิาชีพ ปก. รพ.บา้นหลวง มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 086-1147905 รร.จดัคูให ้ เขา้พกั ่ 06.00 น.

จ.พะเยา

345 นพ.ขจรศิลป์ ผองสวสัดิกุล่ ์ นพ.ชพ. รพ.พะเยา มิราเคิล 12-14 กย. 53 รร.จดัคูให้่

346 นางกลยาั จนัทร์สุข พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พะเยา มิราเคิล 12-14 กย. 53 086-7287208      พกัคู่

347 นส.คนึงนิจ ถุงคาํ นกัเทคนิคฯ ชก. รพ.พะเยา มิราเคิล 12-14 กย. 53

จ.เชียงราย

348 นางชนานุช ชยัศิลปบุญ นวก.สส.ชก. สสจ.เชียงราย มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9520966 รร.จดัคูให้่

349 นางพนารักษ์ นาทิเลศ พ.วชิาชีพ รพ.เชียงรายฯ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-7658586        พกัคู่

350 นางสุภาพร อุตสาหะ พ.วชิาชีพ รพ.เชียงรายฯ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 083-3252318

351 นายเนาวรัตน์ กนยานนท์ั นกัเทคนิคฯ รพ.เชียงรายฯ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-6037700 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950 บาท

มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงราย

352 ผศ.วลิาวลัย์ บุญประกอบ ผศ. ชพ. มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9922890 รร.จดัคูให้่

จ.แพร่

353 นางไพรินทร์ เรืองจนัทร์ นวก.สส.ปก. สสจ.แพร่ มิราเคิล 12-14 ก.ย.53 084-6001678 รร.จดัคูให ้เขา้พกั ่ 06.00 น.

354 นส.อุบลวรรณ กุลสันต์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้องกวาง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-8835443        พกัคู่
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355 นางจินนา รสเขม้ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ร้องกวาง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 085-0399392

356 นส.ศกลวรรณ คาํมาก พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แพร่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-111480        พกัคู่

357 นางเนตรทราย เหมืองลา พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แพร่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9606625

358 นส.สมทรง เคา้ฝาย พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แพร่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-9606625        พกัคู่

359 นางกนกรัตน์ อรรถชยัพาณิชย์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แพร่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

360 นางจีระวฒัน์ ออนนอ้ม่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แพร่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53        พกัคู่

361 นส.พิมพิมล ธงยีส่ิน พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แพร่ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

เขต 17

จ.ตาก

362 นางจนัทร์ทิพย์ จงัพินิจกุล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินฯ มิราเคล 11-14 กย. 53 081-7070462        พกัคู่

363 นางนิภาพร ทานุพนัธุสกุล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินฯ มิราเคล 11-14 กย. 53

364 นส.อญัชลี บนัลือ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แมระมาด่ มิราเคล 11-14 กย. 53 089-8580834        พกัคู่

365 นางทศันีย์ ทาจิตต์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.แมระมาด่ มิราเคล 11-14 กย. 53 087-3120569

จ.พษิณโลกุ

366 นางประมวล มาสวสัดิ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.วงัทอง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 083-1524242        พกัคู่

367 นางวรรณวมิล ภูใหญ่ ่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.วงัทอง มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 086-2071477

368 นางอจัฉรา ติระศรี จพ.วทิยฯ์ ชก. รพ.พรหมพิราม มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 081-3943787 รร.จดัคูให้่

จ.สโขทยัุ

369 นพ.พลูสิทธิ์ ศีติสาร นพ.ชพ. สสจ.สุโขทยั มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 082-8780988 พกัเดี่ยว

จ.เพชรบรณ์ู
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370 นางอรวรรณ มาออน่ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.เพชรบูรณ์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-7054146 จายสวนเกน ่ ่ ิ 3 คืน/1,950. บาท

จ.อตรดิตถ์ุ

371 นางมาริริน สุภาพธูป พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อุตรดิตถ์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 089-7074500         พกัคู่

372 นางประดบั มาเทศก์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.อุตรดิตถ์ มิราเคิล 11-14 ก.ย.53

373 นางทิพวลัย์ เกดมีมูลิ นกัเทคนิคฯ ปก. รพ.อุตรดิตถ์ รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 087-0102129  

เขต 18

จ.พจิิตร

373 น.ส.ธิดารัตน์ พนัธุ์แกว้ นพ.ชก. รพ.พิจิตร มิราเคิล 11-14 กย. 53 089-4615939      หอ้งคู่

374 นางพิศมยั พานทอง พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พิจิตร มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-9325990

375 นส.ภทัราวรรณ    โภชนะสมบตัิ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.พิจิตร มิราเคิล 11-14 กย. 53 089-7040020      หอ้งคู่

376 นางศิริพร พรหมสังคหะ นกัวทิยฯ์ รพ.พิจิตร มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-4467665

377 นายบรรพต พรสิริชยัมงคล นกัวทิยฯ์ รพ.พิจิตร มิราเคิล 11-14 กย. 53 084-6228862 รร.จดัคูให้่

จ.กาํแพงเพชร

378 นางอาทิน คาํซาว พ.วชิาชีพ ชก. รพ.คลองขลุง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53      หอ้งคู่

379 น.ส.สินีนาฎ หงส์ยนต์ จพ.วทิยฯ์ รพ.คลองขลุง รามาการ์เดน้ส์ 11-14 ก.ย.53 080-2861971

จ.นครสวรรค์

380 นส.ชนิกานต์ ศรีวรรณ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตากฟ้า มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 086-4617314           พกัคู่

381 นส.นิตยา เอมนอ้ย พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตากฟ้า มิราเคิล 11-14 ก.ย.53 083-0359842  

382 นส.โสภา เพง็ยอด พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ไพศาลี มิราเคิล 11-14 กย. 53           พกัคู่

383 นางวชัรา สมานกสิกรณ์ พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ไพศาลี มิราเคิล 11-14 กย. 53 081-3249217  
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384 นส.นิตยา กุลนาพนัธ์ นกัเทคนิคฯ รพ.ตาคลี มิราเคิล 11-14 กย. 53 082-4588125

385 นางธนวรรณ จนัทร์นวล พ.วชิาชีพ ชก. รพ.ตาคลี มิราเคิล 11-14 กย. 53 086-7341420           หอ้งคู่
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