
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 
ระหว่างวันที่  27-29  เมษายน  2559 

โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส  พัทยา จงัหวัดชลบุรี 
 

ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

1 นส. กนกรัตน์ ประกอบกิจ ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ 

2 นส. กนกวรรณ พวงเงิน รามาธิบด ี

3 นส. กนกวลี พลขนิษฐ ์ จุฬาลงกรณ ์

4 นส. กมลรัตน์ ศรีสุบัติ สถาบันประสาท 

5 นาย กฤษฎางค์ ทะเสนฮด ราชวิถี 

6 คุณ กฤษณา   หาญยุทธ พระปกเกล้า จันทบุรี 

7 คุณ กัญญาณัฐ   บุตรไธสง ทรานสเทค 

8 คุณ กันตชาติ   บุญปั๋น สันป่าตอง 

9 นส. กัลยกร พงษ์ชิกาญจน์ รวมแพทย์ นครสวรรค์ 

10 นส. กมลชนก ปราณี ตาคลี 

11 นาง กาญจนา ศรีทานันท์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ 

12 คุณ กิติยา   พรกุณา ทรานสเทค 

13 คุณ เกศสุดา    แทนทรัพย์ กรุงเทพ 

14 นาย เกียรติชัย ตั้งก่อเกียรติกุล กลาง 

15 นาย เกียรติณรงค์ อินต๊ะลาศ ศิริราช 

16 คุณ โกศล   อยู่พรหม ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

17 นส. ขนิษฐา ค าเปลี่ยน กรุงเทพเชียงใหม่ 

18 นส. เขมจิรา กิจคติ มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี คลอง 10 

19 นาย ค าพันธ์ พรมโสภา จุฬาลงกรณ ์

20 คุณ ค ารบ  ค าเทียนทอง Sima MRI 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

21 นาย จตุพร จรดล กรุงเทพคริสเตียน 

22 นาง จตุพร ศรียอง ศิริเวช ล าพูน 

23 นส. จริยาวดี ช ากรม แก้งสนามนาง 

24 พ.ต. จักรพงษ์ ประกอบกิจ พระมงกุฎเกล้า 

25 นาย จักรพรรดิ เหลืองวุฒิวงษ ์ พญาไท2 

26 น.อ.หญิง จันทรา  เงินท้วม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

27 นาง จารุภรณ ์ มอญแช่มช้อย พระนารายณ์มหาราช 

28 นาย จิรภัทร นุ่มเอี่ยม อุตรดิตถ์ 

29 คุณ จุฑามาศ   วรพิมพ์รัตน์ กาฬสินธุ ์

30 นส. จุรีพร สาข า กรุงเทพจันทบุรี 

31 นาย จุฬา อุไรรัตน ์ รัชวิภา 

32 คุณ เจริญรัตน์  น้อยยม มน. 

33 คุณ เฉลิมโชค  วัฒนธรรม แพร ่

34 คุณ เฉลิมวรรณ   รุ่งเรืองกิจพัฒนา บ้านโพธ์ิ 

35 นาย ฉัตรชัย อักษรทิพย์ สุราษฎร์ธาน ี

36 นส. ชนากานต ์ สีสงปราบ นครธน 

37 คุณ ชนาธินาถ   คงมี กรุงเทพ-ขอนแก่น 

38 นาย ชนาย ุ ค าพลงาม ร้อยเอ็ด 

39 นส. ชไมพร พันธุ์เกิด พระนั่งเกล้า 

40 นาง ขัติยา สร้อยสนธ ิ ตรัง 

41 นาย ชัยวัฒน์ ตาลจรัส บ ารุงราษฎร์ 

42 นาย ชัยวัฒน์ ศรียอง ล าพูน 

43 นส. ชานิการ ์ พรหมลัทธ์ิ เปาโลเมดิค 

44 คุณ ชุตินันท ์  มาลากาญจน์ เวียงสระ 

45 นส. ชุลีพร ล าพาย สมุทรสาคร 
 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

46 นาย เชาวลิต แซ่กัม สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ 

47 นาย เชิดชัย นนทะจันทร์ โพธิ์ชัย 

48 นาย ชินวัฒน์ ฐิตะยารักษ์ ปทุมธานี 

49 นาง ญาณิศา อิ่นอ่ า ชุมแพ 

50 คุณ ฐิติรัตน์  ชูสิง สงขลานครินทร ์

51 นาง ณภัทร ฤทธ์ิล้ าเลิศ จุฬาภรณ์ 

52 คุณ ณัฐชยาภรณ์  โทนะพันธ์ Supreme Smart Life 

53 นส. ณัฐนร ี จันทร์สุข ลับแล 

54 นส. ณัฐรดา   มาชมภู นาหมื่น 

55 นาง ณัฐรินทร ์ นิลพงษ ์ ลาดกระบัง 

56 นส. ณัฐติยา พันธโชติ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค 

57 คุณ ดรุณี  วิวัฒน์บวรวงษ์ เปาโล 

58 นาง เดือนเพ็ญ  ตรีศร เพชรบูรณ ์

59 นางสาว ดาราพรรณ มุกภาษา เมืองพัทยา 

60 นาย ทยาวีร์ ศุภชัยเจริญ อุบลรักษ ์ธนบุรี 

61 นาย ทรงพล ชูเกาะทวด มหาราชนครศรีธรรมราช 

62 ร.อ. ทวีป หน่ายคอน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

63 คุณ ทักษะ  ห่อวงศ์สกุล Transtek จุฬาลงกรณ์ 

64 คุณ เทวฤทธิ์  ฉิมพาลี RT Thai Medical 

65 คุณ ธนชัช   พลไธสง อุดรเมดิคอลซัพพลาย 

66 นส. ธนัชญา หล่อวงศ ์ จุฬาลงกรณ ์

67 นส. ธรธิดา เวชพิทักษ์ ศิครินทร ์หาดใหญ่ 

68 นาง ธัญญรัตน์ ทรัพย์รดาเตชิต สิรินธร 

69 นาย ธรรม์ธวัช ธรรมวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็ก 

70 นส. ธิดารัตน์ ใจการ เมืองสมุทรปากน้ า 
 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

71 นส. ธิติมา แสนเพชร ค่ายอิงคยุทธบริหาร 

72 นาง นงคราญ ศินาคม สวรรค์ประชารักษ ์

73 นาย นพพร เกษรบัว กลาง 

74 นส. นพรัตน์ ขืนเขียว ศิริราช 

75 นส. นภัสนันท ์ ชัยพัฒน์ปรีชา นพรัตนราชธานี 

76 คุณ นฤยภัทร  รัตะนิยะ สงขลานครินทร ์

77 นส. นันทพร สมนันชัย ศิริราช 

78 คุณ นิซัมซัม  มาหิเละ นราธิวาส 

79 คุณ นิดา  พัฒรากุล Supreme Smart Life 

80 คุณ นิทัศน ์ ตุลารัตน์เรืองนาม กรุงเทพ 

81 นส. นิทัศรา สิงห์ทองค า นครพิงค ์

82 คุณ บงกชทิพ   อยู่พรหม ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

83 นาย บัญชา ทองดารา ปิยะมินทร์ 

84 นาย บือราเฮง สาและเร๊ะ ศูนย์ยะลา 

85 นาย บุญธรรม เผ่าแก้ว ราชวิถี 

86 นาย บุญธรรม โมทอง ชัยภูมิ 

87 คุณ บุษกร งามเมือง หัวใจกรุงเทพ 

88 นส. ปณิชา นวลสุธา จุฬาลงกรณ ์

89 นาย ประจักร งีบสันเทียะ สีคิ้ว 

90 คุณ ประจักษ์   ดอนจันทร์เขียว พิจิตร 

91 นาย ประดิษฐ์ นิธิพงศ์พันธุ ์ พญาไท1 

92 นส. ประภาพร ต่อโชต ิ เวชธานี 

93 คุณ ประภาพร  เจ๊ะมุ กระบี่ 

94 นาย ประสพชัย เอื้อองักานนท ์ ศิริราช 

95 คุณ ประสาร   ยอดนิล สามง่าม 
 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

96 นาย ประเสริฐ แก้วก าเนิด สสจ.ล าพูน 

97 นาง ปราณี มลกระวิ เวชการุณย์รัศมี 

98 นส. ปัญญภัค สมบัตินิมิตร กรุงเทพจันทบุรี 

99 นส. ปัณฑารีย ์ ทองงอก ชัยบาดาล 

100 คุณ ปัณณธร   หนันอา้ย อ านาจเจริญ 

101 นส. ปาณิสรา ติยานุชิต บ ารุงราษฎร์ 

102 คุณ ปิยทัศน์  แสงดาว สมเด็จ ณ ศรีราชา 

103 คุณ ปิยธิดา  อินปา เวชธานี 

104 นส. ปุญญิกา  ชาภูมี เรือนจ ากลางบางขวาง 

105 นส. เปรมจิตร ธัญญเจริญ โคกโพธิ ์

106 ด.ต.หญิง ผกาวัลย ์ พุทตุน ต ารวจ 

107 คุณ พรกนก  สีลาโส สมิติเวช 

108 คุณ พรชัย  คุณานุสรณ์ชัย บ ารุงราษฎร์ 

109 นส. พรนภา คลังกรณ ์ ศิริราช 

110 คุณ พรพนัช   แก้วไชย หัวใจกรุงเทพ 

111 นส. พรพรรณ อิทธิวิทยาวาทย์ ศิริราช 

112 นาย พรสร้าง มุตติศานต์ ศูนย์ชลบุรี 

113 นส. พัชชรีพร เขตคาม ปทุมราชวงศา 

114 คุณ พิชาภัทร  กาฬพันลึก สงขลานครินทร ์

115 คุณ พิชิต   ทองเดช อุดรเมดิคอลซัพพลาย 

116 นาย พิบูลย์ ชูขันธ ์ ศูนย์ชลบุรี 

117 คุณ พิรุณรัตน ์  นาจรูญ บริษัท โกลบอล 

118 คุณ พีระพล  ศรีปานันท ์ สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

119 คุณ พูนสิน   ทองเดช อุดรเมดิคอลซัพพลาย 

120 นส. แพนทอง อุ่นเจริญ จุฬาลงกรณ ์
 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

121 คุณ ไพจิตร   ทิมกระโทก Sima MRI 

122 นาย ไพฑูรย์   ฉายอรุณ ศิริราช 

123 คุณ ไพฑูรย์   บุทธิจักร์ บริษัทโดโมกราฟ 

124 คุณ ไพริน   มีแสง ศรีมหาโพธิ์ 

125 นาย ไพโรจน์ ศรีค า ดอนเจดีย์ 

126 นส. ไพลิน พาฬิโพธิ ์ ศิริราช 

127 นส. ภัทรา ทองสงค ์ ศิริราช 

128 คุณ ภัทราภรณ์  จ ารัส Transtek แม่สอด 

129 คุณ ภาณุพงษ์  หาญสิงห์ Sima MRI 

130 คุณ ภาวิณี   สร้างไธสง .แปลงยาว 

131 นาย ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 

132 พ.ต.ต. ภูวกร พรมนิกร ต ารวจ 

133 คุณ ภูษณิศา  ผุดผ่อง Sima Healthcare 

134 นาง มณีพรรณ ภูวิทูรวัฒนเมธี เซกา 

135 คุณ มนัส   คีรีกรณ์ ตะพานหิน 

136 นาย มนูญ ตนัยโชติ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ 

137 นาย มานพ นันทวุฒิพลากร สูงเนนิ 

138 คุณ มานพ   ฉิมบรรเทิง พรานกระต่าย 

139 คุณ มานิต  นฤมิตรคุณา Tomograph 

140 นส. เมธาวี ไชยสมบัติ แม่ฟ้าหลวง 

141 คุณ เมน ี  ชูแสง สมิติเวช 

142 นส. ยุภาวดี  ยังเป็นบุญ จุฬาลงกรณ ์

143 นาง ยุภาวัลย์ แสงขันธ ์ ศรีสะเกษ 

144 คุณ ยุวรรณดา  วาหะรักษ์ กรุงเทพ 

145 นาง รัชฎา หลอดค า ครบุรี 

146 นาย รัชภูมิ มั่งคั่ง บ ารุงราษฎร์ 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

147 คุณ รัตติยา  บุญทัศน์ สงขลานครินทร ์

148 นส. รัตนา ศิวชาติ บ ารุงราษฎร์ 

149 คุณ รัตนาพร  ทาทิพย์ ไอแมค รามาธิบด ี

150 คุณ รัติกาล  ขันจันทร์แสง โอเวอร์บรุค 

151 นส. รุ่งนภา หาญขุนทด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

152 คุณ รุ่งนภา   มณเฑียรอาจ อุบลรักษ์ธนบุร ี

153 คุณ ฤทัยพัชร์  เตชสิทธ์ิโตเจริญ มน. 

154 คุณ ลออรัตน ์  ประดิษฐ์ พระปกเกล้า จันทบุร ี

155 คุณ ลักษิกา   ชูโชติ ทรานเทค ภูมิพล 

156 นาง ลิต้า สมนึก ระยอง 

157 นาง ลีลาวดี สุทธิพร กรุงเทพจันทบุรี 

158 นส. วรกัญญา นุ้ยเย็น ปากน้ าโพ 

159 นส. วรญา เงินเถือ่น จุฬาลงกรณ ์

160 นส. วรรณธนี วรรณวงค์ นวมินทราธิราช 

161 นาย วรรณวิทย์ นิ่มน้อย พระนารายณ์มหาราช 

162 นส. วราณี ส่องศร ี ตราด 

163 คุณ วัชรินทร์  เที่ยงบูรณธรรม เชียงใหม่ ราม 

164 นาง วัฒนา วงษ์ศานนท ์ ศรีนครินทร ์

165 นาย วัฒนา สัมฤทธิ ์ ราชบุร ี

166 คุณ วาโย  กิ่งรัตน์ กรุงเทพคริสเตียน 

167 คุณ วิชชุดา  สร้อยทอง  Transtek สวรรค์ประชารักษ์ 

168 คุณ วิชัย   นิปัจการสุนทร สรรพสิทธิประสงค์ 

169 นส. วิภาดา  กิ่งแก้ว สมเด็จ  

170 นส. วิภาดา  ใจกาษา บ ารุงราษฎร์ 

171 นาง วิมลรัตน์ รันกรแก้ว ราชวิถี 

172 นส. วิลาวัลย ์ อ่อนศร ี สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

173 นาง วิไล น้อยยม บางปลาม้า 

174 คุณ วิไลวรรณ   โสภาณะ Hua Hin 

175 นาย วิษณุ จิตรโรจนรักษ์ ศิริราช 

176 นส. วีณา ผูกพาณิช พุทธชินราข 

177 นาย วีรพล จินโจ รัชวิภา 

178 คุณ วีรศักด์ิ  จันธิมา กรุงเทพพัทยา 

179 นาย วีระศักดิ์ คงบัว สวรรค์ประชารักษ ์

180 นาย วุฒิชัย คงพล พุทธชินราข 

181 พต ศรัณย ์  มกรพฤติพงศ์ ค่ายสุรศักด์ิมตรี 

182 คุณ ศรายุทธ  ติ๊บดวง เชียงราย พีซี 

183 คุณ ศศิพัชร ์  สวัสดิพละ กาฬสินธุ ์

184 นส. ศศิภา วิมลสวรรค ์ บ ารุงราษฎร์ 

185 นาง ศศิริยา วงษ์สินสุขนิ ราชวิถี 

186 คุณ ศสิธร  สัจจสุวรรณ เวชธานี 

187 นาย ศักด์ิศิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร 

188 นาง ศิริณฑิภัค วงศ์พญาพัชร บ้านค่าย 

189 คุณ ศิริณัฐ   อินทเชื้อ บ้านนาสาร 

190 นส. ศิรินนาถ ปัญญาค า กรุงเทพเชียงใหม่ 

191 คุณ ศิรินันท ์  จันทร์กล้า บางระก า 

192 คุณ ศิริพงษ์  พุ่มโพธิ์ทอง RT Thai Medical 

193 นส. ศิริพร พรมวัลย์ จุฬาลงกรณ ์

194 นส. ศิริรัตน์ วีรวรรณ รัชวิภา 

195 นส. ศิริลักษณ ์ เสริมสุข บ้านสร้าง 

196 นาง ศิวลี พวงมณี อุทัยธานี 

197 นส. ศรีสกุล วีรารักษ์ ปากน้ าโพ 

198 นส. ศุภนิดา งามดี ศิริราช 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

199 คุณ สมควร   รุจิแสวง บางประอิน 

200 นาย สมคิด เครือคณุ 50 พรรษามหาวิราลงกรณ์ 

201 นาย สมคิด ตระกูลหวังวีระ เมโย 

202 นส. สมคิด เหล่าเที่ยง นครธน 

203 นาย สมชาย นาคสวัสดิ ์ พระราม 2 

204 คุณ สมพงษ์   มหาสวัสดิ์ อุดรเมดิคอลซัพพลาย 

205 นาย สมศักด์ิ จรรยาวัติวงศ์ สถาบันประสาท 

206 นาย สมศักด์ิ วงษ์ศานนท ์ ศรีนครินทร ์

207 คุณ สมศักด์ิ   แก้วค ากอง Sima Healthcare 

208 นาย ญาณวุฒ ิ สมศร ี บางพลี 

209 คุณ สมาน  จันทร  แม่สอด 

210 นส. สมาพร มั่นฤกษ์ พญาไท1 

211 คุณ สฤษดิ ์  สาระไทย .อ านาจเจริญ 

212 นาย สังคม สร้างไธสง ปทุมธานี 

213 คุณ สาวิตร ี จันสร ไอแมค รามาธิบด ี

214 นส. สาวิตร ี บุญอาสา จุฬาลงกรณ ์

215 คุณ สิริมา  พิชัยยุทธ์ ค่ายวชิราวุธ 

216 คุณ สิวิภา  พูลพันธ ์ Hua Hin 

217 คุณ สุกัญญา  คูณศิริปัญญา สายไหม 

218 นาง สุจิตตรา เหลืองรุง่เกียรติ เจริญกรุงประชารักษ์ 

219 คุณ สุจิตรา  ศิริวัฒพงศ์ Transtek สวรรค์ประชารักษ์ 

220 นส. สุจิรา คงเทพ สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยา 

221 ผศ.ดร. สุชาต ิ เกียรติวัฒนเจริญ ม.เชียงใหม่ 

222 นาย สุทธา บุระวงศ์ โนนตาล 

223 คุณ สุทธิพร  ดีประหลาด Supreme Smart Life 

224 นาง สุทธิรักษ์ ตั้งเรืองเกียรติ จุฬาภรณ์ 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

225 คุณ สุธิภา   พิศโสระ เขาสุกิม 

226 นส. สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา ม.รังสิต 

227 นส. สุพรรษา บุญอินทร์ พุทธโสธร 

228 คุณ สุพล   มุธระพัฒน์ พิบูลมังสาหาร 

229 นส. สุพิศ ดวงกล้า อุบลราชธานี 

230 นาง สุพัตตรา โสภณอัมพรศักด์ิ คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา 

231 นาง สุภาพร ขวาล าธาร ร้อยเอ็ด 

232 นส. สุภาภรณ ์ โหยชุม พัทลุง 

233 นาง สุภาวดี เวชกามา เลย 

234 นาย สุรเชษฐ ์ การุญ น้ าพอง 

235 นาย สุรสิทธ์ิ พลอยมณี จุฬาลงกรณ ์

236 นส. เสาวลักษณ ์ พันธ์เรืองวงศ ์ ศิริราช 

237 นาย แสนสุข แดนดงเมือง เชียงรายประชานุเคราะห์ 

238 คุณ อติรุจ  โพเนย ศรีสวรรค ์

239 นางสาว อนันตญา อ่างแก้ว บ ารุงราษฎร์ 

240 นาย อนุสิทธิ์ ไชยวิเศษ สรรพสิทธิ์ประสงค์ 

241 นาย อภิชาต เตมีพัฒนพงษา บางไผ ่

242 นส. อภิญญา   สีสมเพชร มหาสารคาม 

243 นาย อภิเดช วางจิตร ศูนย์ MRI เขต 5 

244 คุณ อมรรัตน์   เมฆิน ศรีสังวาลย ์

245 คุณ อรรถพล  สายทอง สงขลา 

246 คุณ อรุณ  โสมรังสรรค ์ เมโย 

247 นาย อัครชา ดีเทียน กรุงเทพพิษณุโลก 

248 คุณ อังศุมาจิน  ทิพย์จันทร์ สมิติเวช 

249 นส. อารณ ี ไวเรียบ ปราสาท 

250 นาย อ าพลพรต วงค์เปี่ยม ม.รังสิต 



ล าดับ 
 

ชื่อ นามสกุล สังกัด 

251 อ. อ าไพ  อุไรเวโรจนากร ศิริราช 

252 คุณ อินทุกาญจน์  พริกคง Supreme Smart Life 

253 นาย อิศร เหล่ามผีล จุฬาลงกรณ ์

254 นาง อุดมศรี เหมือนมาตร ธนบุรี-ชุมพร 

255 ว่าท่ี ร.ต. อุทัยรัตน์ ผันผาย เมืองสมุทรปากน้ า 

256 นาง เอนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ เจริญกรุงประชารักษ์ 

257 อ.ดร. วิวัฒน์ โอวศิริกุล ม.มหิดล 
 


