
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 
ระหว่างวันที่ 9 – 11  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  โรงแรมโลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โปรดจดจ า “ล าดับที่” เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ลงนาม 

1 นส. กนกพร พลศรี ชัยศรีเมดิคอล  

2 นาง กนกรัตน์ ประกอบกิจ ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ  

3 นาย กนกวรรษ ศิริพล ศิริราช  

4 นส. กนกอร ยวงแก้ว วัชัยยุทธ  

5 นส. กมลพร วงศ์เมือง กรุงเทพเชียงใหม่  

6 ร.ท.หญิง กมลพรรณ ประสวนศร ี ภูมิพล  

7 นส. กรณัฐ ปัญญาพรม สมเด็จพระนางเจ้าสิกติิ์  

8 นาย กรเดช พัฒนสิทธิวงศ์ พญาไทนวมินทร์  

9 นาย กรีติ แก้วไทย วชิระ  

10 นส. กฤติยา เปรมประโยชน์ กรุงเทพ ขอนแก่น  

11 นาย กษิดิน ช่วยพิทักษ์ บ.แพทย์ไทย88  

12 นส. กันยารัตน์ ราชรุจิทอง บ ารุงราษฎร์  

13 ร.ต.ท.หญิง กิตน์ฉัตร ก้านจักร ต ารวจ  

14 นส. กุหลาบ บุญเรือง เสรีรักษ ์  

15 นส. เกวลิณ คล้ายนาค นพรัตน์ราชธานี  

16 นส. เกศราภรณ์ ขาววิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา  

17 นาย เกียรติศักด์ิ 
 

สุรินทร ์  

18 นส. ขนิษฐา คงแรงดี ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

19 นาย คชา ตินทุกานนท์ ศิริราช  

20 นาย คฑาวุธ สมประเสริฐ นวมินทร์  
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ณ  โรงแรมโลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โปรดจดจ า “ล าดับที่” เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ลงนาม 

21 นาย ค ารบ ค าเทียนทอง Sima Healthcare  

22 นาย จตุพร จรดล   กรุงเทพ คริสเตียน  

23 นาย จักรพงษ์   ใจอ่อน กรุงเทพ อุดร  

24 พ.ต. จักรพงษ์   ประกอบกิจ พระมงกุฎเกล้า  

25 นาย จักรพรรดิ เหลืองวุฒิวงษ ์ พญาไท 2  

26 นส. จันทรา โซจ่ามกู่ แม่สะเรียง  

27 นส. จันทิมา กลั่นเกณไถ เปาโล  

28 นส. จารุนันท ์ ฤทธิบันลือ บางปะกอก 9  

29 นาง จารุภรณ ์ มอญแช่มช้อย พระนารายณ์มหาราช  

30 นส. จ าเนียร ใบยา พระรามเก้า  

31 นส. จิตตินี สุทิน พุทธชินราช  

32 นส. จิรภา ธรรมศรี ศูนย์แพทย์พัฒนา  
33 นาง จิรันธนิน เภารอด ศรีนครินทร์ ขอนแก่น  

34 นส. จิรานันท ์ สมศร ี ศูนย์แพทย์พัฒนา  

35 นาย จุมพล สุขขวัญ พญาไท1  

36 นส. จุรีพร สาข า กรุงเทพจันทบุรี  

37 นาย เฉลิมโชค วัฒนธรรม พะเยาราม  

38 นส. เฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจพัฒนา บ้านโพธ์ิ  

39 นส. ชญาฏา กนกพันธ์วณิช รอยัล พนมเปญ  

40 นส. ชฏาพร ไชยรัตน์ ศิริราช  
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41 นส. ชนกกานต์ พันธวงศ์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ  

42 นส. ชนยา หมั่นอุตาส่าห ์ ไทยเฮลล์อิมเมจจิ้ง  

43 นส. ชนิดาภา กาญจนวลีกุล รามาธิบด ี  

44 นส. ชมนาค วิจิตรานนท์ หนองคาย  

45 นส. ชลธิชา เลิศคอนสาร จุฬาลงกรณ ์  

46 นาย ชัชวาล พุทธตาล พญาไท3  

47 นาย ชัชวาล แย้มชัยสาร ศิริราช  

48 นาง ชัญญาภัทร นัยเนตร์ ปางศิลาทอง  

49 นาย ชัยชนะ ละดาดก สรรพสิทธิ์ประสงค์  

50 นาย ชานุวัฒน์ ศรีค า สวรรค์ประชารักษ ์  

51 นาย ณฐกร หอมหวาน สมิติเวช  

52 นส. ณฐพร น้ าพลอยเทศ กรุงเทพสมุย  

53 นส. ณัฏฐกานต ์ ชาราธิดา วัฒนโนสถ  

54 นส. ณัฐชยา เกิดห้างสูง นายายอาม  

55 นส. ณัฐนันท ์ มาตย์มี พญาไท1  

56 นส. ต่วนอัสมะห์ กาโฮง เบตง  

57 พ.อ.อ. ทนง ทานนท์ ภูมิพล  

58 นาย ทวีป หน่ายคอน สมเด็จพระนางเจ้าสิกติิ์  

59 นส. ทิพาพันธ์ ธนิกกุล สวรรคโลก  

60 นส. ทิพามัธ คุ้มครอง ทรานสเทค  
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ลงนาม 

61 นาย ธนพล มาตยาคูณ บ ารุงราษฎร์  

62 นาย ธนวิทย์ พิมพ์หงษ์ ศิริราช  

63 นาย ธนัชต ข าสว่าง สายไหม  

64 นส. ธนารัตน์ โอวิทยานนท์ บ ารุงราษฎร์  

65 นาย ธรรมนูญ สวัสด ี เพชรบูรณ ์  

66 นาย ธราศัย โลตุรัตน์ เลิดสิน  

67 นาย ธีรณัฐ อ่ ากร่าง ชัยศรี  

68 นส. ธีรตา ปานทอง สุราษฎร์ธาน ี  

69 นาย ธีระภัทร์ ควรวินิจ ระนอง  

70 นส. นงคราญ ศิลาคม สวรรค์ประชารักษ ์  

71 นาย นภดล พหุสัจจธรรม บ ารุงราษฎร ์  

72 นส. นภัสนันท ์ เชยชม ก าแพงแสน  

73 นาย นเรศน ์ แก่นทอง มะเร็งลพบุร ี  

74 นส. นัฎยา แก้วอาจ บ ารุงราษฎร์  

75 นาง นิจจวิภา  พุ่มโพธิ์ทอง บางละมุง  

76 นาย นิตนาฎ รุ่งเรืองธนะกิจ เชียงใหม่ ราม  

77 นาย นิทัศน ์ ตุลารัตน์เรืองนาม กรุงเทพ  

78 นาย นิยบาล ลดากรณ์ ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง  

79 นส. นุชจิรา ไกรนุกูล นครินทร ์  

80 นส. นุชรา นาคสวัสดิ ์ จุฬาลงกรณ ์  
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ณ  โรงแรมโลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โปรดจดจ า “ล าดับที่” เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ลงนาม 

81 นส. นุชิดา ไสยาศรี สุทธาเวช  

82 นส. เนตรนภา สุนีย ์ บ้านไผ ่  

83 นาย บือราเฮง สาและเร ๊ ยะลา  

84 นาย บุญเรือง ศิรินาม ร้อยเอ็ด  

85 นาง บุษกริน ถาวรพฤกษ์ กลาง  

86 นส. บุหลัน วาป ี สรรพสิทธิ์ประสงค์  

87 นส. เบ็ญจนา รสชา สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

88 นส. เบญญาภา ฐานะธรากุล เดิมบางนางบวช  

89 นส. ปนิษฐา แย้มย้ิม กองควบคุมโรคเอดส ์  

90 นาย ประดิษฐ์ นนทะแสง เอกอุดร  

91 นส. ประไพพรรณ พิมพ์ศร เชียงราย ประชานุเคราะห์  

92 นส. ปรียานุช มโนธรรม ศิริราช  

93 นส. ปวีณา กวนหลวง ศูนย์ MRI ระยอง  

94 นส. ปัทมาพร คล้ายจันทร ์ st-louis  

95 นส. ปาว ี จันทรสาร ี แหลมฉบัง  

96 นาย ปิยทัศน์ แสงดาว รมเด็จ  ณ ศรีราชา  

97 นส. ปิยธิดา ไชยสุทธิ์ ทรานสเทค  

98 นส. ปิยะมาศ วะนะสุข ศิริราช  

99 นาง ปุญชรัสมิ์ เรืองบุปผาชาต ิ หนองบัวทอง  

100 นส. ปุญญิกา ชาภูมี เรือนจ ากลางบางขวาง  
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101 นส. ปุณฑริกา บัวแสง สถาบันประสาท  

102 นาย พงษ์ศักด์ิ ทองชัยภูมิ ศิริราชปิยมหาราชการุณย์  

103 นาย พงษ์ศักด์ิ แสนยี่ มหาราชนครเชียงใหม ่  

104 นาย พรณรงค์ ใจก้อน มหาวิทยาลัยนเรศวร  

105 นส. พรพนัช แก้วไชย กรุงเทพ  

106 นส. พรสุดา อัครวิจิตรวงศ์ บ ารุงราษฎร์  

107 นาย พอเจตน์ คงจีน พิษณุเวช  

108 นส. พัชนันญา กะโห้ทอง กรุงเทพ  

109 นาง พัชราภรณ์ หอมชื่น รัชวิภา พลัส จ ากัด  

110 นาย พัฒน์สรณ ์ นิมิตรพรชัย อนามัย นครสวรรค ์  

111 นาง พิกุล จงด ี สมเด็จพระยุพราช จอมบึง  

112 นาง พิชญ์ธาดา วรภคปกรณ์ อุดรธานี  

113 นาย พิชาญ แก้วพุกัม 
 

 

114 นส. เพชรรัตน์ กองขุนทด ราชวิถี  

115 นส. เพ็ญทิพย์ เล่นทัศน ์ กาฬสินธุ ์  

116 นส. แพรวพิชชา ครองยุติ Ruamphade  

117 นาย ไพฑูรย์ ภูผานี ปทุมรัตต์  

118 นส. ไพลิน มั่นประเสริฐ บางซ้าย  

119 นส. ภัทรวดี สว่างปัญญา กลาง  

120 นาง ภาวิณี ชูตานนท ์ ทักษิณ  
 



 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 
ระหว่างวันที่ 9 – 11  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  โรงแรมโลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โปรดจดจ า “ล าดับที่” เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ลงนาม 

121 นส. ภิญญดา รัตนไพสนณ ์ วัฒนโนสถ  

122 นาย ภูวดล เพ็งจันทร์ ศิริราช  

123 นาย มงคล จันลิวงษ ์ พญาไท3  

124 นส. มนฤด ี แปงใจ มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี  

125 นาย มานิต นฤมิตรคุณา sima MRI  

126 นส. มุนินทร ์ ค าลา ลาดพร้าว  

127 นส. ยุภาพร มาลานนท ์ ราชพิพัฒน์  

128 คุณ ยุภาวดี ชุมส าโรง ปากช่องนานา  

129 นส. ยุภาวดี ยังเป็นบุญ จุฬาลงกรณ ์  

130 นส. เยาวลักษณ์ จั่นพลอย พญาไท2  

131 นาง รพิรัตน์ รังวาร ี สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

132 นส. รัชตวรรณ จีนาวุฒ พิษณุเวช  

133 นส. รัตติยากร อินทะเสน วารินช าราบ  

134 นส. รุ่งนภา มณเฑียรอาจ อุบลรักษ ์  

135 นาง รุ่งฤด ี ศรีนนท ์ บ้านฉาง  

136 นส. ลภัสนันท ์ เกล็ดงูเหลือม สุรนาร ี  

137 นส. ลลิลริตา สุจจาชารี โกลบอล  

138 นส. ลักษณ์นาฬา กิจวัชญานุตระกูล Transtek  

139 นส. ลิขิตรา ปิดทอง จุฬาลงกรณ ์  

140 นส. วรรณิสา สลีวงศ ์ MRI ระยอง  
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141 นส. วรากร การนา Tomography  

142 นส. วัชรี ชลารัตน์ ราชวิถี  

143 นาย วาที เรืองอร่าม  สินแพทย ์  

144 นาย วาโย กิ่งรัตน์  กรุงเทพ คริสเตียน  

145 นส. วารุณี ฉัตรสูงเนนิ สี่คิ้ว  

146 นส. วาสนา เลิศรมยานนัท์ เชียงใหม่ ราม  

147 นส. วิกาวี วิบุญกุล บ ารุงราษฎร ์  

148 นาย วิงวร จารุจิตร สรรพสิทธิ์ประสงค์  

149 นาย วิชิต ลิขนพิชิตกุล แม่กลอง  

150 นาย วิชุดา ไพโรจน์ กรุงเทพ ขอนแก่น  

151 นาย วินัย กิจสุชชัยพรมมา จุฬาลงกรณ ์  

152 นส. วิรทัยรัตน์ วงค์อินทร์ ชัยบาดาล  

153 นส. วิราวรรณ แก้วเอี่ยม กรุงเทพ  

154 อ.ดร. วิวัฒน์ โอวศิริกุล มหิดล  

155 นาย วิศิษฐ์ ศิริปรีชากูล กาฬสินธุ ์  

156 นาย วิษนุกร  อุ้มทรัพย์ ศิริราชปิยมหาราชการุณย์  

157 นส. วิสาขรัตน์ วัชรวงษ์ไพบูลย์ บ ารุงราษฎร์  

158 นาย วีรวัตร แสนบุญเลิง ม.นเรศวร  

159 นาย วีระชัย ล้นหลาม ระยอง  

160 นาย วีระศักด์ิ คงบัว สวรรค์ประชารักษ ์  
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161 นส. ศรัญญา โพธิหล้า หนองเรอื  

162 พ.ต. ศรัญย์ มกรพฤติพงศ์ รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี  

163 นาย ศรายุทธ ติ๊บดวง เชียงรายพีซีอิมเมจจิ้ง  

164 นาย ศรายุทธ วงศ์เหลา สถาบันประสาท ่  

165 นส. ศรินญา จันชุม นครินทร ์  

166 นส. ศศิวัฒน ์ สมหวาน พญาไทศรีราชา  

167 นาย ศักรินทร ์ ศรีวิเชียร ศุภมิตร  

168 นส. ศันสนีย ์ คงคุ้ม ศิริราช  

169 นส. ศิรประภา ไหวด ี ปิยะเวท  

170 นส. ศิริรัตน์ วีรวรรณ รัชวิภา พลัส จ ากัด  

171 นส. ศิลปลักษณ ์ สินธุบัว โกสุมพิสัย  

172 นาง ศุภฤกษ์  สารบุตร แก้งคร้อ  

173 นาย สมควร รุจิแสวง บางปะอิน  

174 นาย สมพร สุนทรปรีชารัตน์ หนองใหญ่  

175 นส. สมรัตน์ วัชรมงคลชัย ตากสิน  

176 นาย สมศักด์ิ แก้วค ากอง Tomography  

177 นาย สมสวัสดิ ์ โพธิ์ชะนิกร พุทธชินราช  

178 นาย สมาน จันทร แม่สอด  

179 นาย สัญชัย บัวไขย์ ธนบุรี 2  

180 นาย สันต ิ อังผาดผล น่าน  
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181 นาย สาธร เนื้อนุ้ย อ่าวลึก  

182 นาย สามารถ พึ่งทรัพย์  รามาธิบด ี  

183 นส. สาริกา โพธิ์นรินร์ เสรีรักษ ์  

184 นาย สิบทิศ ใยนิรัตน์ ซีเมนส ์  

185 นส. สุกัญญา สมานธารณ ์ ศูนย์การแพทย์มหดิลนครสวรรค ์  

186 นาง สุจินดา เตจ๊ะ เวียงป่าเป้า  

187 นาย สุชาต ิ อภิกุลรุ่งเรือง GD4  

188 นส. สุชานันท ์ เอกกระจาย กรุงเทพหาดใหญ่  

189 นส. สุดารัตน์ ชาลีวงศ์ บ้านเขว้า  

190 นาย สุทธิพร ดีประหลาด ทรานสเทค  

191 นส. สุทธิรักษ์ เจริญชัย Tomography  

192 นส. สุธิภา พิศโสระ เขาสุกิม  

193 นาย สุประวีณ์ อุไรสินธว ์ st-louis  

194 นาย สุภักดิ์ อินทรก าแหง สูงเนนิ  

195 นส. สุภาพร 
 

วิรัชศิลป์  

196 นส. สุภาภรณ ์ จารุสมบัติ พุทธโสธร  

197 นส. สุภาภรณ ์ พุฒอิ่ม มหาชัย 2  

198 นส. สุภารัตน์ พรมเปียง ท่าหลวง  

199 นาย สุมิตร โก๊เจริญ  st-louis  

200 นาย สุรวุฒิ บุญประกอบ สิงห์บุร ี  
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201 อ. สุระบด ี บุญใส ม.รังสิต  

202 นาย สุริพงศ์ ธีวรรณรักษ์ Perfact Medical Media  

203 นส. สุสิตา ศิลาอาศน ์ ตราด  

204 นส. โสรญา เอี่ยมรอด สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  

205 นส. หงษ์ลดา บุปผะโพธิ ์ กรุงเทพสมุย  

206 นส. หนึ่งฤทัย นากุนอก ราชพิพัฒน์  

207 นส. หฤทัย แก้วพวง สิรินธร  

208 นาย องอาจ เตยจังหรีด ศูนย์ลพบุรี MRI  

209 นาย อดิศักด์ิ บุญลือ มหาราชนครเชียงใหม ่  

210 นาย อดุลย ์ รัตโส วชิระภูเก็ต  

211 นส. อตินุช กุญชนะรงค์ กาฬสินธุ ์  

212 นาง อนงค์วรรณ จันทกรณ์ ศรีสะเกษ  

213 นาย อนุชา นิโรจน ์ อุดรเมดิคอล  

214 นาย อนุชิต สุทธิเจริญพาณิชย์ เพชรบูรณ์  

215 นส. อนุตตรา วิชาพร ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

216 นาย อนุพงษ ์ ทองจันทร์ ทรานสเทค  

217 นาย อนุสรณ ์ นิมมานันท ์ สายไหม  

218 นส. อพินญา โพธิชาดา มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี  

219 นาย อภิชัย ใหลเจริญ ม.นเรศวร  

220 คุณ อภิเชษฐษ์ เวียนเป๊ะ สมิติเวช  
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221 นาย อภิเดช วางจิตร มหาชัย  

222 นส. อรสา วิมล GD4  

223 นส. อรัญญา   แป้นทิม พนัสนิคม  

224 นส. อรัญญา   สังข์ท้วม มหาชัย 2  

225 คุณ อัญชล ี คุณวุฒิ รามาธิบด ี  

226 คุณ อัศวารี โชคทิพย์อมรชัย กรุงเทพ  

227 นาย อามีน ขาเดร์ นราธิวาส  

228 นส. อารณ ี ไวเรียบ ปราสาท  

229 ร.ต.อ. อาวุธ พุมนวน ต ารวจ  

230 อ. อ าพลพรต วงค์เปี่ยม ม.รังสิต  

231 อ. อ าไพ อุไรเวโรจนากร ศิริราช  

232 นาย อิษฎ์ สุบินมงคล ศูนย์การแพทยก์าญจนาภิเษก  

233 นาย อิสมาแอ อุมา นราธิวาส  

234 นาย อุดมศักด์ิ ธนัญภูวสิษฎ์ ศิริราช  

235 นส. อุปถัมภ ์ พลพิชัย สมิติเวชชลบุรี  

236 นส. อุษา ธนะพานิชย์สกุล WMC  

237 นาย เอกลักษณ ์ เตจ๊ะ เวียงป่าเป้า  

238 นาย ฮัมด ี ลือบานะ กรุงเทพหาดใหญ่  

239 MR. PECHPHEARY UN RAYAL PHAM HOSPITAL  
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