
ที่ เลขที่ใบอนุญาตฯ โรงพยาบาล/คลนิิก

1 4511174108 น.ส. กมลพรรณ กิติ บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

2 4411162596 น.ส. กรณิศ เพชรแอน ศนูยไ์ตเทียมราชวตัร

3 4511168698 น.ส. กรรณิการ์ พวงพฒุ จุฬาลงกรณ์

4 5011201065 น.ส. กรรณิการ์ บุนนท์ เอกชล1

5 5211211037 น.ส. กฤตยา บุญยิง่วฒันานนท์ คลินิกแพทยสุ์ชาดาและไตเทียม

6 4511010077 นาง กฤษณา ปัทมาสวิน ศิครินทร์

7 4611096589 นาง กญัจนา สุบินมงคล เอกชยั

8 4711178040 น.ส. กญัญว์รา หมานหมดั ทุ่งสง

9 4511177210 น.ส. กญัญานฐั ตั้งพิทกัษไ์กร เมืองนารายณ์

10 4511091464 นาง กาญจนา  บวรโมทย ์ รพ.ร้อยเอด็

11 4611106095 น.ส. กาญจนา  ต่างประโคน ปักธงชยั

12 5211108330 น.ส. กาญฎา ศรีอุดม บา้นแพว้

13 5411223821 นาย กิตติพนธ์ เครือวงัค์ รพ.สถาบนัฯ

14 4711188077 น.ส. กลุธิณี รักษี ศภุมิตร

15 4811154414 นาง ขนิษฐา คาํพิธรรม บางโพ

16 5011202131 น.ส. ขวญัเรือน  หอมนาน รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

17 4511027200 น.ส. คชภรณ์ อินทรผกาวงศ์ คลินิกรัตนบดินทร

18 4611103699 นาง จงกลณี คงสวสัด์ิ ท่าศาลา

19 5211211044 น.ส. จริยาภรณ์ จินายะ รพ.สถาบนัฯ

20 4511019285 จนัตรี จือเหลียง สิรินธร

21 4611105971 น.ส. จนัทป์ภา พากไพธ์ิ คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโม เจริญทรัพย์

22 4511043294 นาง จนัธิมา เหลืองประสิทธ์ิ กรุงเทพพิษณุโลก

ประกาศรายช่ือ ผู้เข้าประชุมวชิาการส าหรับพยาบาลโรคไต ประจ าปีพ.ศ.2557

เร่ือง " The  Efficient  Care  in  Hemodialysis  Patients "

วนัศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557   เวลา  07.30 - 16.30  น. 

ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริาชนครินทร์   ถ.พญาไท

ช่ือ - นามสกลุ
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23 5211209240 น.ส. จารุณี สุธรรมวิจิตร คลินิก แพทยสุ์ชาดา และไตเทียม

24 5211210279 น.ส. จินตนา กวา้งสวาสด์ิ กรุงเทพ-ระยอง

25 4711188302 นาง จินตนา บดีรัฐ คลินิกไตเทียมหลงัสวน

26 5211211046 น.ส. จิราภรณ์ จาตุรแสงไพโรจน์ รพ.สถาบนัฯ

27 4811191693 นาง จิริสุดา สินธุทียม ชยัภูมิราม

28 4511038017 นาง จุฑามาศ คุม้สิน นครนายก

29 5011200242 น.ส. จุตพร รัตนวฒิุพร ศิครินทร์

30 4511176255 จุฬาลกัษณ์ สุจริตประกอบคา้ ราชพฤกษ์

31 5411223250 น.ส. ฉตัรฤดี ผดัรัตนมณีกลุ รพ.สถาบนัฯ

32 4511019771 น.ส. ฉตัร์ศิริ ศรีประไพ ศิครินทร์

33 4911195809 น.ส. ชนิตา บวัทอง รามาธิบดี

34 4511051399 น.ส. ชญัญา ติยะวรากลุ ศนูยไ์ตเทียมราชวตัร

35 5211211053 น.ส. ฐายกิา พลพงศ์ รพ.สถาบนัฯ

36 4911198217 นาย ณัฐพล กิจพินิจ บ.ราชวตัรไตเทียม จาํกดั

37 5211211058 น.ส. ณัฐวรรณ เตชะบุญญากร BNH

38 5111207382 น.ส. ดวงใจ กาญจนานิจ เอกชยั

39 5211211060 น.ส. ดารุณี บุดดีวงค์ รพ.สถาบนัฯ

40 4511006066 นาง ดาวรุ่ง นิยมศิลป ศิริราช

41 4511008198 นาง ทรงศรี ลึกลบัพนาวลัย์ เบญจรมย์

42 5211211270 น.ส. ทตัชญา บุญจนัตะ๊ รามาธิบดี

43 5011200697 น.ส. ทศันีย์ โตนนัต์ อ่างทอง

44 4811189715 นาง ทศันีย์ ฤทธิเรือง พทุธโสธร

45 4711188534 น.ส. ทิพยพิ์ชา โสภณ คลินิกไตเทียม

46 5011202572 น.ส. ทิพวรรณ ละลิลา จุฬารัตน์9

47 4911196458 น.ส. ทิวาวรรณ แกว้มณี ค่ายธนะรัตน์

48 4511000247 นาง ธนพร รัตนยั เจา้พระยา

49 4311155084 นาง ธญัญา ถนอมลิขิต เทพธารินทร์
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50 5011167879 น.ส. ธญัวลยั ต่างประภา รพ.สถาบนัฯ

51 4511022945 นาง ธารนี คงสินธุ์ สงฆ์

52 5411191072 น.ส. ธิดารัตน์ วรรณศิลป์ จุฬารัตน์9

53 4511017250 นาง นงคนุ์ช มงคลวีราพนัธ์ กลาง

54 4711179287 น.ส. นงลกัษณ์ พิบูลพฒันพิมล ทุ่งสง

55 4511044627 น.ส. นนทพนัธ์ ปราณี นครนายก

56 5011199320 นวลจนัทร์ แกว้เนตร ปิยะเวท

57 4511036499 น.ส. นนัทวรรณ พสุธารชาติ นวมินทร์9

58 5211210412 น.ส. นนัทิดา สุภารีย์ เจา้พระยา

59 5411223256 น.ส. นารินทร์ สู้ศึก รพ.สถาบนัฯ

60 4511043541 นาง นารี สงัขแ์ป้น เจา้พระยา

61 4911195583 น.ส. นิตยา ขนิษดา ศิริเวชการไตเทียม

62 4811189056 นาง นิภาพร แกว้มณี ทุ่งสง

63 4811191063 นาง นิศา ประสิทธ์ิวฒิุเวชช์ บ.ราชวตัรไตเทียม จาํกดั

64 4911196270 นาง นิสภาพร
เหล่าฝ้าย  ประภาส
โนพล หนองกงุศรี

65 4811189463 น.ส. นิสา วรเชษฐ พยห์ุ

66 4411163191 นาง บุณยนุช จนัทร์พ่ึงสุข เอกชล1

67 4611095970 น.ส. บุปผา นนัมา จุฬาลงกรณ์

68 4511177249 น.ส. เบญจมาศ ณสวสัด์ิ คลินิกเวชกรรมศิริเวชการไตเทียม

69 4711182608 น.ส. เบญจมาศ อะโนศกัด์ิ บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

70 4511055993 น.ส. เบญจาภา ขนัตี พญาไท 3

71 5111204177 น.ส. ปฐมาวดี ศรีมณี รพ.สถาบนัฯ

72 4511022884 นาย ประจกัษ ์ วิทยเจียกขจร รพ. สงฆ์

73 4511042614 พ.ต.หญิง ประภาพร โกศยัสุนทร พญาไท2

74 4811193232 น.ส. ปราณี ต่ายนอ้ย ร่มฉตัร

75 4811189737 นาย ปะริชา ศรีอากาศ ศิครินทร์

76 5021201230 น.ส. ปัญญวรรณ ใจชอบ มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี
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77 4711181570 น.ส. ปัทมา กิติศรีวรพนัธ์ ศิริราช

78 5211211080 น.ส. ปาริชาติ บุญโกมล รพ.สถาบนัฯ

79 4511009728 นาง ปิยฉตัร ผาอินดี สาํโรงการแพทย์

80 ว.17614 นาง ปิยะธิดา จึงสมาน บา้นแพว้

81 4411191562 ปุณชรัสม์ิ สิงโตนิเวช รพ.บางละมุง

82 4511075859 นาง ปุณณดา ศรีสาํอางค์ ราชเวช อุบลราชธานี

83 5211106972 นาง เปมนีญ์ คนัธา โกลเดนเกด

84 4411166215 น.ส. พจนีย์ วรวิชญ์ เซนตห์ลุยฐ์

85 4711181149 น.ส. พภสัสรณ์ ขนัทองขวญัทวี จุฬารัตน์9

86 5211211086 น.ส. พรทิพย์ ศรีลา รพ.สถาบนัฯ

87 4711180274 นาง พรปภทัร เพชรนิล กรุงเทพพิษณุโลก

88 4811107480 น.ส. พรรณี วนัจนัทึก กระทุ่มแบน

89 5111207026 น.ส. พรรัมภา ไชยเศรษฐ พระนครศรีอยธุยา

90 4511023446 พชัรนนัท ์ ธนชยันนัทวชัร์ ธนบุรี

91 4911195793 น.ส. พชัรี อรุณ รามาธิบดี

92 5211213115 น.ส. พชัรี ทองมี รามาธิบดี

93 4711186283 พชัรี ทองทรัพย์ บา้นแพว้

94 4711108822 น.ส. พฐัฐฎาภรณ์ ขาํเปร่ืองเดช บางประกอก 9

95 4511174066 น.ส. พณัณ์ชิตา ศรีธรรมสิทธ์ิ เบญจรมย์

96 5211211089 น.ส. พนัธิตรา ประชุมรัตน์ รพ.สถาบนัฯ

97 4411159034 นาง พนันิภา ช่อผกา พทุธโสธร

98 4911160672 น.ส. พิกลุ แกว้สงัข์ ท่าศาลา

99 4511176958 พิชามญชุ์ เกตุแกว้ ปิยะเวท

100 5011200413 น.ส. พิตติกานต์ิ ภูมิธนากานต์ิ การไฟฟ้านครหลวง

101 4911198714 น.ส. พิมนภทัร์ ธงศรี รพร.สวา่งดินแดน

102 4511168095 น.ส. พิมพน์ารา ธะสุข เมืองสมุทรปู่ เจา้ฯ

103 5111205206 น.ส. พิไลพร ธงลอย บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั
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104 4511031095 นาง พิสมร กาญจนพนัธ์ บางบาล

105 4711181637 พิสมาลี เลิกนอก บา้นแพว้

106 4311155150 นาง พีรพรรณ  ศรียง เทวะประทีป ศรีนครินทร์

107 4511173759 น.ส. เพญ็พร พนัธ์ประชา กระทุ่มแบน

108 5411223263 น.ส. แพรวนภา บุตรเรียงพนัย์ รพ.สถาบนัฯ

109 4411162936 น.ส. ไพลิน ยนิดี สิริเวชจนัทบุรี

110 5211211100 น.ส. ภทัรนนัท์ สวนตา รพ.สถาบนัฯ

111 5211211101 น.ส. ภทัราวดี สีสวา่ง รพ.สถาบนัฯ

112 4511049838 น.ส. ภานิชา นิยมเดชา พญาไท2

113 4411166248 น.ส. ภิญญาวธัน์ โพธ์ิศรี คลินิกพิเศษไตเทียม เทอดไท

114 4711179877 น.ส. มธุรส จนัทประสาร สรรพสิทธิประสงค์

115 5311217228 น.ส. มนตเ์ทวี พรหมจรรย์ รพ.สถาบนัฯ

116 4311154422 นาง มนสันนัท์ ทองคาํ ธนกาญน์

117 4511176981 น.ส. มรกต สุปิยะพนัธ์ วิภาวดี

118 4511050559 น.ส. มารศรี ศรีบุรี ศนูยไ์ตเทียมราชวตัร

119 4411164210 มาลินี สีขาม บางละมุง

120 4711178285 น.ส. เมตตา เขียวแสวง รามาธิบดี

121 4511069191 น.ส. เยาวลกัษณ์ จนัทรเรืองนภา รามาธิบดี

122 นาย รชต อ่องศรี

123 5011202692 น.ส. รพีพร อุ่นเรือน จุฬารัตน์9

124 5311216716 น.ส. รพีพรรณ ไชยวงค์ บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

125 5411229938 นาง รัชดาพร องคาํตนั ศรีรัตนะ

126 5011200273 รัชนี บุณยพิสุทธ์ิ ราชพฤกษ์

127 5011202140 น.ส. รัชนีวรรณ  ป๋ันคาํบวั รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

128 5011202310 รัตติกาล อ่ิมดว้ยบุญ เบญจรมย์

129 4711188256 นาง รัตติกาล ใจสิน บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

130 4611100830 ร.อ.หญิง รัตน์อนงค์ ขาํทอง วิชยัเวชฯ ออ้มนอ้ย

หนา้ 5 ของ 8



131 4711184556 น.ส. รัตนา เสือสุ่ม ปทุมธานี

132 4411162619 น.ส. รุจินนัท์ พลสมคัร พญาไท2

133 5611095906 น.ส. รุจิราภรณ์ อ่อนศรี เอกชยั

134 4511007725 นาง เรืองลกัษณ์ วงษอ์ารีย์ รพ.สงฆ์

135 4511048867 นาง ลีนา ชยัวณิชยา คลินิกวชิรบารมีการแพทย์

136 4511028369 น.ส. วรรณเพญ็ ฤชาเชวง คลินิกวชิรบารมีการแพทย์

137 4411162604 น.ส. วรรณา วงษข์นัธ์ ศรีสะเกษ

138 4811190467 นาง วรรณิภา เกล้ียงอุทธา สรรพสิทธิประสงค์

139 4711180098 น.ส. วรลกัษณ์ ฉิมวยั บาํรุงราษฎร์

140 4711361252 นาย วชัรา ยศภูมี สงฆ์

141 5211177402 น.ส. วนัเพญ็ แปลกเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม สิริเวช

142 4711178644 นาง วนัเพญ็  พิลาศเอมอร รพ.ร้อยเอด็

143 น.ส. วาทิณี ชาญชชัวาลย์

144 น.ส. วารุณี ศิริแกว้

145 4511064824 นาง วาสนา เขม็กลดั ราชวิถี

146 4511066698 น.ส. วิจิตรา แกว้งาม สามเด็จพระยมราชธาตุพนม

147 481119344 น.ส. วิภาดา ศรีแสงสวา่ง บา้นแพว้

148 4611095595 น.ส. วิลาสินี มูลสาร ศิริเวชการไตเทียม

149 4511022438 ศมนนัท์ ศรีสุปรีชา รามาธิบดี

150 5011199822 น.ส. ศรีวรรณ แสงคาํ รพ.สถาบนัฯ

151 5211211118 นาย ศาสตรา ภู่คดั รพ.สถาบนัฯ

152 5611203145 น.ส. ศิริรัตน์ ปริสุทธิชาติ เมฆสมุทรปู่ เจา้ สมิงพราย

153 4511021982 นาง ศิริวฒัน์ อุดมเศรษฐ ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ

154 4611042789 นาง ศิวนาท เรียงแหลม ปักธงชยั

155 4511057776 นาย สนชยั กาํนล รพ. สงฆ์

156 4511022931 นาง สมจิตต ์ ชํ่าชองยนต ์ รพ. สงฆ์

157 4311156458 นาง สมลกัษณ์ ศภุทรง พระนครศรีอยธุยา
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158 5411229445 น.ส. สราลี จนัทร์พาห์รกิจ รพ.สถาบนัฯ

159 4711181407 น.ส. สิริปุญญา หินเขียว บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

160 4711183699 น.ส. สิริลกัษม์ ธีระเชีย วฒิุสมเด็จยา่

161 4711059179 นาง สิริวรรณ์ นิลตระกลู พระนครศรีอยธุยา

162 4711179255 น.ส. สิรีกรณ์ มณีชมภู จอมทอง

163 5211211125 น.ส. สุกรรณิการ์ พนัดร รพ.สถาบนัฯ

164 5411225646 น.ส. สุจินดา หิรัญ คลินิกแพทยสุ์ชาดาและไตเทียม

165 4711179768 น.ส. สุจิรา นอ้ยเปล่ียน ราชานี

166 5211211132 น.ส. สุดารัตน์ ประไพรัตน์ รพ.สถาบนัฯ

167 4611106119 น.ส. สุทธาริณี ศรีบวัทอง พญาไท2

168 5211213125 น.ส. สุทธาสินีย์ จุ่นหวัโทน รามาธิบดี

169 5111176548 นาง สุทธิลกัษณ์ ปุญญนิรันดร์ เวชธานี

170 4811190135 น.ส. สุนนัท์ ต่ายนอ้ย ศรีสวรรค์

171 4511026584 นาง สุนนัทา สุทธิศกัด์ิภกัดี เซนตห์ลุยฐ์

172 4711180172 น.ส. สุปราณี แกว้รอด บาํรุงราษฎร์

173 5011202314 น.ส. สุปวีณา พิมาทยั รพ.ราษีไศล 

174 5411224196 น.ส. สุพตัรา บุตรมาตร รพ.สถาบนัฯ

175 5011199942 น.ส. สุพตัรา ไชยวาณิชพนัธ์ บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

176 5211210097 น.ส. สุภาพรณ์ แกว้ปัญญา บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต จาํกดั

177 5311217259 น.ส. สุภาพรรณ ป่ินสุวรรณ รพ.สถาบนัฯ

178 5411223274 น.ส. สุรียภ์รณ์ แสนทวีสุข รพ.สถาบนัฯ

179 4311154855 น.ส. สุวนยั กรัษนยัรวิวงค์ ปิยะรักษ์

180 5111203968 น.ส. สุวิสา ฤทธ์ิศิริ คลินิกรัตนาธิเบศร์

181 4511168809 น.ส. แสงนภา เล้ียวทอง รพ.สถาบนัฯ

182 4511058627 นาง โสภา พชัรพฒันชยั วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม

183 5411163811 น.ส. โสภา สีกลุา คลินิกเวชกรรมศิริเวชการไตเทียม

184 5011202910 น.ส. หน่ึงฤทยั ไชยวงศท์รณ์ เกษมราษฎร์บางแค
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185 น.ส. อทิชา ศรีสิริโชคชยั สถาบนัฯ

186 4511031017 น.ส. อนงค์ มีมาก การุณเวช

187 5411224200 น.ส. อนิตา จิตตวีระ รพ.สถาบนัฯ

188 4511017202 อภิพสัภณ คา้ขาย ตากสิน

189 4511008680 นาง อภิรมพร เสมคาํ บาํรุงราษฎร์

190 4411162612 น.ส. อมรรัตน์ พรมศกัด์ิ ศรีสะเกษ

191 5211211147 น.ส. อจัฉราพร กฏุแกว้ คลินิกแพทยสุ์ชาดาและไตเทียม

192 4411163818 น.ส. อจัฉราวรรณ เมืองมีศรี จุฬาลงกรณ์

193 4511022060 นาง อญัญรัตน์ โพธิชยั รพ.สมเด็จพระยพุราช

194 5011201961 น.ส. อมัพวนั บุญพรม ค่ายพอ่ขนุผาเมือง

195 5411223276 น.ส. อารญา อุดมนิวิ รพ.สถาบนัฯ

196 4411162442 น.ส. อารยา ยทุร์ธนประภา นครนายก

197 4711188425 น.ส. อารียา ผองขาํ ราชเวช อุบลราชธานี

198 5211211150 น.ส. อินทิรา ศรีชยัชนะ รพ.สถาบนัฯ

199 4511063835 นาง อ่ิมบุญ อุดมประมวล ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ

200 4811192028 น.ส. อิสรายา ราชคม พาน

201 4811190395 น.ส. อุไรวรรณ โอทองคาํ ท่าศาลา

202 4711179772 น.ส. อุษณีย์ ธาริสิทธ์ิ พีรเวช

203 4711178299 น.ส. อุษามาส เพ่ิมญาณวรรธนะ สิริเวชจนัทบุรี
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