
ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล (ภำษำไทย) Name-Surname หน่วยงำนต้นสังกัด E-mail address 

1 นางสาว กนกกาญจน์ โพธิเลิศ KANOKKAN POTHILERT ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี neungrama@gmail.com

2 แพทย์หญิง กรวิกา จิระตุลธร Kornvika Jiratunlathorn โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา kornvikas@yahoo.com

3 นาย กฤตนัย แก้วยศ Krittanai Kaewyot สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา k.krittanai@gmail.com

4 พญ. กัญญณัท บุณยทรรพ Kanyanatt Boonyatarp อายุรกรรม รพ.ล าปาง kanyanatt.bp@gmail.com

5 รองศาสตราจารย์ กันตพร ยอดใชย KANTAPORN YODCHAI คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ kantaporn.y@psu.ac.th

6 รศ.พญ. กันยรัตน์  กตัญญู Kanyarat  Katanyoo  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Kanyarat @nmu.ac.th

7 นางสาว กัลญาณิน รูปสวย Kanyanin Roopsuay รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ kanyanin.96@hotmail.com

8 นาง กาญจนา ดาวประเสริฐ Karnchana daoprasert โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง Kdaoprasert@gmail.com

9 นายแพทย์ กิจจาคมม์ ธนาสมบูรณ์สุข KIJJAKOM THANASOMBUNSUKH กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง k_thanasombunsukh@hotmail.com

10 นางสาว เกยูรมาศ อยู่ถ่ิน KEYUNMART YOOTIN สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา researchsomdet@gmail.com

11 สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ Kaywalee Chatdarong คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Kaywalee.c@chula.ac.th

12 นางสาว เกศรินทร์ ป่ินระโรจน์ Kedsarin Pinrarot หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง งานการพยาบาล kedpin@gmail.com

13 นางสาว เกียรติสุดา  ประเสริฐวัฒน์ Kiatsuda  Prasertwat โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง Kiatsuda007@yahoo.com

14 นางสาว จตุพร พันธะเกษม Chatuporn Phantakasaem โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ cp.mindiiz@gmail.com

15 นาวาตรี จตุภูมิ ช้ันสมบูรณ์ Jatupoom Chansomboon กองเวชศาสตร์ใต้น้ าและการบิน กรมแพทย์ just3907@hotmail.com

16 แพทย์หญิง จารุมณฑ์ ชิโณรโส Jarumon Chinoraso โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Jarumon003@gmail.com

17 นางสาว จิตราภรณ์ จันทเบญจม์ภัทร Jitraporn Jantabenjapat รพ.สมุทรสาคร meemeesi018@yahoo.co.th

18 น.ต.หญิง จิรวรรณ พนาย่ิงไพศาล JIRAWAN PHANAYINGPHAISAL รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ namrbp@gmail.com

19 นาง จิรัชยา โสพลพันธ์ Jiratchaya Sophonphan  ็HIV - NAT jiratchaya.w@hivnat.org

20 นางสาว จิราพร กันทา Jiraporn Kanta โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ kt_jiraporn@yahoo.com

21 ผศ.ภญ.ดร. จุฑารัตน์ กิจส่งเสริมธน Jutarat Kitsongsermthon คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย jutarat.kit@gmail.com

22 นาง จุรี ภัทรสุวรรณกุล Juree Patarasuwankul บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) juree.p@trbchemedica.co.th

23 จุรีพร เกษแก้ว Jureeporn Keskaew งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ. juree.mu58@gmail.com

24 แพทย์หญิง จุฬารัตน์ สุต๋า Jurarut Suta โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา jurarut@somdej-mec.or.th



ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล (ภำษำไทย) Name-Surname หน่วยงำนต้นสังกัด E-mail address 

25 นางสาว ชนิสร พูนแสง CHANISORN POONSAENG โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ chani.chok@gmail.com

26 นางสาว ชลิตตา สร้อยวงศ์ โรงพยาบาลล าปาง midmonth@hotmail.com

27 นาง โชตินุช แววเพ็ชร Chotinoot Waewpetch ศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์ wawaanngy@gmail.com

28 นางสาว ซอลีฮะห์ ตะเย๊าะ SOLEEHAH TAYOH ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาล soleehah.t123@gmail.com

29 ทพญ. ญาณิศา ศรศิลป์ Yanisa. Sornsilp รพ.มะเร็งอุบลราชธานี yanisaucc@gmail.com

30 นาย ฐิติ ธุวดาราตระกูล THITI   THOOWADARATRAKOOL โรงพยาบาลพะเยา thiti387@gmail.com

31 นางสาว ฐิติมา สมบัติวงค์ Thitima Sombatwong ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.สมเด็จ thitima.sbw@gmail.com

32 นางสาว ฐิติรัตน์ ช่ืนจิตต์ Thitirat chuenjit บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย) จ ากัด thitirat.chuenjit@takeda.com

33 นาย ณพล เกียรติก้องมณี Napol Kieatkongmanee ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน บริษัท Napol_ki@dtgo.com

34 นาย ณภัทรสพล ชุมวงค์ Naphatsaphon Chumwong รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช mrpeacediscovery@gmail.Com

35 นพ. ณรงค์ จงอร่ามเรือง narong jongaramrueng รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา narong_jo@somdej-mec.or.th

36 นางสาว ณฤพร กสิพงษ์ Naruporn Kasipong The HIV Netherlands Australia Thailand naruporn.k@hivnat.org

37 นาย ณหทัย จงประสิทธ์ิกุล Nahatai Jongprasitkul รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา genoat@hotmail.com

38 นางสาว ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ Nuttaphat Suntarowit โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ s.nuttaphat@gmail.com

39 พญ. ณัฏฐาพร ปันติสวัสด์ิ NATTHAPHORN PANTISAWAT แผนกวิสัญญี รพ.ล าปาง Peeoa36@gmail.com

40 พญ. ณัฏฐิณี วัฒกียานนท์ Nattinee Wattakiyanon รพ.รามาธิบดี Nattineewat@gmail.com

41 นายแพทย์ ณัฐภัทร ขุมทอง Nattapat khumtong โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Nattapat.tanwa@gmail.com

42 นางสาว ดรุณี สินสุริยศักด์ิ Darunee Sinsuriyasak โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง Tum_darunee@outlook.com

43 นางสาว ทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์ Thatsani Kunchanaphongphan สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา thatsanikul@yahoo.com

44 นางสาว ทิพวรรณ สถิตวิภารวงศ์ Tipawan Sathidwiparawong รพ.พระปกเกล้า mooksathid@gmail.com

45 นายแพทย์ เทวินทร์ อติกานต์กุล Taywin Atikankul โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Taywin.ati@gmail.com

46 นายแพทย์ ธงชัย เลาหไทยมงคล Thongchai Laohathaimongkol โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา mee053@gmail.com

47 แพทย์หญิง ธนนันท์ จงสมบูรณ์สุข Thananan Chongsomboonsuk โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2013thananan@gmail.com

48 นาง ธนพร สุดยอดสุข THANAPORN SUDYOADSUK โรงพยาบาลระยอง kai6127@yahoo.com

mailto:midmonth@hotmail.com
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49 นาย ธนวัฒน์ โนชัยวงค์ Thanawat Nochaiwong สภากาชาดไทย (HIV - NAT) thanawat.n@hivnat.org

50 นาย ธนะพล จีระวัฒนสุข Tanapon Jeerawattanasuk รพ. พิมาย Tanapon_benz@outlook.com

51 นาย ธเนศ ศรีมติมานนท์ Thanate Srimatimanon คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย blackwing.ball@gmail.com

52 นาวาตรีหญิง ธรกนก พุฒศรี LCdr. Tornkanok Putsri โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ putsrikanok@gmail.com

53 แพทย์หญิง ธัญดา เทียมพงศ์ Thunyada Thiampong โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา thunyada@somdej-mec.or.th

54 นาง ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล รามาธิบดี Maprangpo@hotmail.com

55 นางสาว ธิติมา ณรงค์ศักด์ิ Thitima Narongsak สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Tarepandajib@hotmail.com

56 นาง นงพงา ศรีสวัสด์ิ NONGPANGA SRISAWAT โรงพยาบาล nongpangasr@gmail.com

57 นางสาว นพวรรณ ตันศิริมาศ Noppawan Tunsirimas รพ. ศรีธัญญา noppawan9118@gmail.com

58 นาง นภศพร เทวะเศกสรรค์ Napasaporn Tewasekson วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ napasaporn@bcnsurin.ac.th

59 แพทย์หญิง นภัส อนิจ าปา Napat Injumpa โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา napat@somdej-mec.or.th

60 นางสาว นฤมล พิณเมืองทอง Narumon Phinmueangthong สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา lingnoi_m@hotmail.com

61 นางสาว นวพร เฉลิมสุข Nawaporn Chalermsuk โรงพยาบาล Nawaporn.chm@gmail.com

62 แพทย์หญิง นวลพร ศรีม่วง Nualporn Srimuang รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) Kanomping03@gmail.com

63 นางสาว นวลสกล เทพรักษ์ Nualsakol tepparak รพ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Nualsakol@hotmail.com

64 นางสาว นันลิญา เยิงรัมย์ Nanliya Yoengram HIV-NAT nanliya.y@hivnat.org

65 นาง นัยนา สังคม NAIYANA SANGKOM รพ.กระบ่ี nana.sk.2@hotmail.com

66 พญ. นิโลบล ช่วยแสง NILOBON CHUAYSAENG รพ.กู่แก้ว Nilobon.chu@gmail.com

67 แพทย์หญิง นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์ Noochanart Pattanapanyasat โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา noochanart@somdej-mec.or.th

68 นาวาตรีหญิง นุศรา นิลแสง Nussara Ninseang โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า misswhite.bysarah@gmail.com

69 นางสาว บุณฑริกา อาจนาเสียว Bundharika Artnasiaw โรงพยาบาลชัยภูมิ aomtuaaom@gmail.com

70 นายแพทย์ ปณิธาน วัจนาคมกุล Panitan Wajanacomkul คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Panitan_w@outlook.com

71 แพทย์หญิง ปรางขวัญ เจียรนัยศิลาวงศ์ Prangkhwan Jiaranaisilawong โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) funprangkhwan@gmail.com

72 แพทย์หญิง ปรียานิตย์ ทักขิญเสถียร Preyanit Takkinsatian คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล toeycrazy_kt@yahoo.com
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73 นาง ปวีนา โพธารชร PAWEENA POTARNCHORN โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 paweena_pot@paolohospital.com

74 นางสาว ปิยะดา แก้วกัญหา Piyada Kaewkanha ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ kaewkanha.p@gmail.com

75 แพทย์หญิง ผกาพร ชมภูใบ Phakaporn Chompubai รพ.ล าปาง kaephaka@gmail.com

76 แพทย์ ผกาภรณ์ ประคองศิลป์ PAGAPORN PRAKONGSIL โรงพยาบาลต ารวจ paga.peace@gmail.com

77 นางสาว ฝนทอง จิตจ านง FONTONG CHITJUMNONG วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ fontong@bcnsurin.ac.th

78 นางสาว พรขวัญ มุ่งกลาง Pornkhaun Mungklang HIV-NAT pornkhaun.m@hivnat.org

79 นายแพทย์ พลากร พนารัตน์ Palakorn Panarat โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา panarat_3rd@hotmail.com

80 อ.ดร. พัชราวลัย วงศ์ศิริ Patcharawalai Whongsiri ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัช patcharawalai.wh@chula.ac.th

81 แพทย์หญิง พัชรี หงษ์สมาทิพย์ Patcharee Hongsmatip โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา patcharee@somdej-mec.or.th

82 พญ พิชาพร อาทรสมบัติ Pichaporn Artornsombudh รพ สมเด็จพระป่ินเกล้า pichaporna@yahoo.com

83 นาง พิมพ์ใจ หัสชู Pimjai Hussachu รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ pimjaika@hotmail.com

84 พญ. พีระวรรณ โชชัย Peerawan Chochai คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาล peerawan@nmu.ac.th

85 นางสาว เพ็ญพนัส ตุ้มเจริญ Phenpanat Toomcharoen HIV-NAT phenpanat.t@hivnat.org

86 นาง เพ็ญสุดา ไชย PENSUDA CHAIMUEANG โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ Pensuda.c@gmail.com

87 นางสาว ภัคจิรา สงวนสุข Phakjira Sanguansook คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ hoshinomamoruinu@gmail.com

88 นาง ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ Pattrarat Tannukit ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน โดย tannukit@hotmail.com

89 นาย ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ Pakpoom Navanukraw คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Pakpoomnavanukraw@gmail.com

90 นาย มงคล เกียรติกวินพงศ์ Mongkol Kiatkawinphong โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ MKKWP54@gmail.com

91 นาย มณฑล ทองนิตย์ Monthon Thongnit วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชา monthon@bcnsprnw.ac.th

92 นาง มัณทนา สุพรรณไพบูลย์ Muntana    Supanpaiboon วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชา muntana@bcnsprnw.ac.th

93 นางสาว มุธิตา เจียระไนรุ่งโรจน์ Muthita Chiaranairungroj คณะวิศวกรรมศาสตร์ c.muthita@gmail.com

94 นางสาว เมลินา สุมาลัย Melina Sumalai All Research s.melina1506@gmail.com

95 นาวาตรีหญิง ยุพิน ชัยชล Yupin Chaichol รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร. yupin.chol@gmail.com

96 นาง รักชนก จันดาวาปี ruckchanoke chandavapee โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม nokchanda2228@gmail.com
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97 รศ.ทพญ.ดร. รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ Ruchadaporn Kaomongkolgit คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ruchadapornk@nu.ac.th

98 นางสาว ราตรี สว่างจิตร Ratree Sawangjit คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ratree.m@msu.ac.th

99 นาวาโทหญิง วชิราภรณ์ ใหญ่ลา CDR WACHIRAPORN YAILAR รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ wachirapornyailar@gmail.com

100 นางสาว วรรณนา สอนจรุญ Wanna Sonjaroon HIV-NAT Wanna.s@hivnat.org

101 นางสาว วรรษนันทร์ อนิทร์แก้ว Wasanun Inkaew ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี Wasanun41@gmail.com

102 นางสาว วรรษนันทร์ อนิทร์แก้ส Wasanun inkaew โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล Wasanun41@gmail.com

103 พญ วรลักขณ์ วิชพัฒน์ Voralak Vichapat โรงพยาบาลสระบุรี voralak.vichapat@gmail.com

104 นาง วลัยพร ใจอารีย์ Walaiporn Jaiaree โรงพยาบาลสมุทรสาคร Wjaiaree@hotmail.com

105 นางสาว วันวิสาข์ สาทิม Wanwisa sathim โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) wanwisasathim@gmail.com

106 นาย วาทยุทธ ลือชัยพาณิชย์ Watayuth Luechaipanit ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ อปร. ช้ัน9 luechaipanit@outlook.com

107 นพ วาทิต วุฒิมานพ Watit Wuttimanop รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช due_rbs@hotmail.com

108 นาย วิกรานต์ สอนถม Wikran Sornthom โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี pokkamail@gmail.com

109 นางสาว วิมลวรรณ  ปัญญาว่อง Wimonwan Panyawong สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา w.panyawong@gmail.com

110 นางสาว วิรัญรัตน์ บุตรแก้ว Wirunrat Butkaew โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ miss2bno_1@hotmail.com

111 ผศ.ดร. วีรพล แสงปัญญา Weeraphol Saengpanya คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย weeraphol.s@chula.ac.th

112 นาย วีรยุทธ กิตติชัย VEERAYUTH KITTICHAI คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้า veerayuth.ki@kmitl.ac.th

113 นางสาว วีรินทร์ ปุยะติ Weerinth Puyati ศิริราช pearweerinth@gmail.com

114 ดร. ศริน ยา พลสิงห์ ชาญ Sarinya  Polsingchan วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์  Sarinya@bcnsurin.ac.th 

115 นาง ศณิษา ตันประเสริฐ SANISA  TANPRASERT รพ  ล าปาง Peachsanisa@hotmail.com 

116 นาวาตรีหญิง ศรินยา ฉันทะปรีดา Sarinya Chantapreeda รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า sarinya_chan@yahoo.com

117 นางสาว ศศิภา หม่ืนศรี ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ sasipa.mun@mahidol.ac.th

118 นางสาว ศิริพร เจริญพงศ์นรา Siriporn Charoenpongnara รพ.สมุทรสาคร siranara@gmail.com

119 ผศ.น.สพ.ดร. ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธ์ุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ sponglowhapan@gmail.com

120 นายแพทย์ สมนึก อภิวันทนกุล Somnuk Apiwantanagul โรงพยาบาลสกลนคร paoyee0@gmail.com
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121 นางสาว สมพร สิทธิสงคราม Somporn Sitthisongkram วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ somporn@bcnc.ac.th

122 ผศ.ดร. สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร Sarayut Janmahasatian คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร sxj124@gmail.com

123 นาง สริษษา วงศ์ปรากฏ SARISSA WONGPRAKOD โรงพยาบาลพระปกเกล้า suwapaka@gmail.com

124 น.ส./ดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ Sarigga Pongsuwan ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (RISC) sarigga_po@dtgo.com

125 นายแพทย์ สัภยา ศุภนันตฤกษ์ Sappaya Suppanuntaroek โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา gsappaya@gmail.com

126 นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง สาธนี งามสง่า Wg.Cdr. Satanee Ngamsanga, MD, MSc โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Dr.satanee@gmail.com

127 นาย สิทธัตถ์ ชุมศรี Sittat Chumsri ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการ 6175517331@student.chula.ac.th

128 นาย สิทธิกรณ์ เล้าเจริญวาณิชย์ Sittikorn Laojaroenwanit โรงพยาบาลศรีสะเกษ Sittikorn.lao@gmail.com

129 ผศ.พญ. สีขาว เช้ือปรุง Seekaow Churproong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี seekaow@sut.ac.th

130 นางสาว สุกานต์ดา เด่นจันตา Sukanda Denjanta โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ naew@hotmail.com

131 พญ. สุชยา ก่อวนิช Suchaya Gorvanich กลุ่มงานตา รพ ต ารวจ suchayag@gmail.com

132 ดร. สุดาพร สถิตยุทธการ SUDAPORN STITHYUDHAKARN คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย sudaporn.st@chula.ac.th

133 นางสาว สุปวีณ์ ไพศาลศักด์ิ Supawee Paisansak HIV-NAT supawee.p@hivnat.org

134 นางสาว สุพรรณภางค์ รักษาวงค์ Supunnapang Raksawong บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ supunnapang_ra@dtgo.com

135 นางสาว สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์ Sureephan maneewan รพ ล าปาง poomsuree163@gmail.com

136 นางสาว สุวดี เอง่ฉ้วน Suwadee Eng-Chuan ภาครังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล suwadeeorm@gmail.com

137 นางสาว สุวรรณา ลวดทรง Suwanna Luadsong โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) suwannapreaw@gmail.com

138 รศ.ดร. สุวิมล ทรัพย์วโรบล Suwimol Sapwarobol คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย suwimol.sa@chula.ac.th

139 นาง โสภา เกิดพิทักษ์ sopa kerdpitak โรงพยาบาลสระบุรี sopa2509@gmail.com

140 แพทย์หญิง เหมือนนภา ล้ิมโสภาธรรม Mueannapa Limsopatham โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา mueannapa@somdej-mec.or.th

141 นางสาว อนงค์นาถ ประกอบสุข Anongnat Pragobsuk โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ krataiii99@gmail.com

142 นาย อรรถพล วงศ์ค า UTTHAPHOL WONGKHUM โรงพยาบาลล าปาง Utthaphol.wo@cpird.in.th

143 นางสาว อรวรรณ สมบูรณ์จันทร์ Orawan Somboonjan โรงพยาบาลสมุทรสาคร ooorawan@gmail.com

144 พ.ต.อ. อัครภพ ต้ังส าเริงวงศ์ Akrapope Tungsomeroengwong โรงพยาบาลต ารวจ akrapope@gmail.com
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145 นางสาว อัญชลี ชุ่มแจ่ม Anchalee Chumjam โรงพยาบาลสมุทรสาคร anlee1318@yahoo.com

146 รศ.ดร. อารี ชีวเกษมสุข Aree Cheevakasemsook สาขาวิชาะพยาบาลศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรามธิ

ราช

areecheeva@gmail.com

147 นางสาว อารี เสถียรวัฒน์ชัย AREE SATHIANWATCHAI มหาวิทยาลัยมหิดล aree_s1988@hotmail.com


