
    สาขาแพทยพยาบาลทันตแพทย

No Title Position Organization Address Country Tel Fax e-mail

1 นาย ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ หัวหนางานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไทย 022527002

2 ประเทือง หงสรานากร อาจารยและผูชวยคณบดี ไทย 022532395

3 นาง จรูญ เกน่ี อาจารย ไทย

4 สาธิตา วัฒนโภคากุล อาจารย ไทย 0816413662

5 กฤษติกา คงสมพงษ ไทย

6 รัตติมา มุกดาอนันต ไทย 026118953

7 บุญศิริ อนันตเศรษฐ อาจารย ไทย

8 วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย ไทย

9 นาง เสมอทิพย กาญจนจารี อาจารย ไทย

10 นาย ประมาณ ทรัพยผดุงชนม อาจารย ไทย

11 ขวัญตา จารุอำพรพรรณ ไทย 022188795

12 อัจฉรา วัฒนสานติ์ ไทย 022188882

13 สมหมาย ชอบอิสระ อาจารย ไทย 0894483073

"เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายใหมทางวิชาชีพ "
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Firstname Lastname

022540287-8 / 
0878104400

yuth123@hotmail.com

ดร.  วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

022188049 / 
0821050105

arbeit_3@hotmail.com / 
prataurng.h@chula.ac.th

 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022186076 / 
0818902639

ดร.  สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. ผูชวยผูอำนวยการดาน

การตลาด

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร. ผูอำนวยการโครงการศศิ

นทรสูอาเซียน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

022184001  ตอ 186

รศ.ดร.  สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022186078 / 
0818493969

ดร.  สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022186077 / 
0816225603

samertipk@yahoo.com

 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022186092 / 
0880979354

pramarn.s@chula.ac.th

รศ.ทพญ.  หัวหนาภาควิชาทันต

กรรมหัตถการ

 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

84/40  ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน

   เหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

022188795 / 
0816556922

jkwanta@gmail.com

ผศ.ภกญ. หัวหนาภาควิชา

เภสัชวิทยา

 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022188882 / 
0865573345 vachara@chula.ac.th

รศ.ทพ.  คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

mailto:yos@tdri.or.th


14 จิดาภา สุระเสถียร ที่ปรึกษากฎหมาย ไทย 026362000

15 ยุพิน อังสุโรจน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 022181133 022181130

16 กัลยา ยังสุขยิ่ง ไทย 022182930 022182907

17 นาง วรรณา ปดิฐพร นิสิต ไทย nu_wanna@hotmail.com

18 นาง วราภรณ อาจโต นิสิต ไทย

19 นาง รัตติยา ชูโชติ นิสิต ไทย

20 ยุพา เทอดอุดมธรรม นิสิต ไทย

21 วิภาวี พงษทอง นิสิต ไทย wipavee2555@gmail.com

22 ปนนภา จิตรีฉาย นิสิต ไทย

23 สุภาพร เสือรอด นิสิต ไทย

น.ส.     บริษัทเบเคอรแอนดแม็คเค็นซี่

จำกัด

  อาคารอับดุลราฮิมเพลสถนนพระราม

4    แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ

10500

jidapa.surasathian@bakerm
ckenzie.com

รศ. 

ร.ต.อ.หญิ

 งดร .

คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร

yupin.a@chula.ac.th

น.ส. นักเอกสารสนเทศชำนาญ

การพิเศษ

 ศูนยวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

v.arjto@hotmail.com

 หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

crattiya@hotmail.com

น.ส.  หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

louis_sui@hotmail.com

น.ส.  หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

น.ส.  หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

pinnapa.jitee@gmail.com

น.ส.  หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

kibza_za@hotmail.com



24 จีราพร พระคุณอนันต นิสิต ไทย

25 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร อาจารย ไทย

26 เกษมณี อัษฎมงคล ที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไทย

27 บุญศรี โชติไพบูลยพันธุ กรรมการบริหาร ไทย 026772222

28 อรุณวรรณ โรจนวิริยาภรณ ผูจัดการทั่วไป ไทย 028971381

29 นิลวรรณ โรจนวิริยาภรณ ผูจัดการฝายขาย ไทย 028971381

30 นาง กุศลศรี ตอเล็บ หัวหนาวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไทย 022564294

31 นาย ธพิพัฒน วรพิพัฒนการกิจ วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไทย 022564294

32 นาง ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไทย 023548251

33 อุบลวรรณ แกวอินทร ไทย 0814526466 pook8449@hotmail.com

34 นาย ไชยวิทย ภควิญู Bangkok Business Training ไทย 0813379741

35 ศัลยา ไผเข็มศิริมงคล ไทย 027317358

36 อาภา โลจายะ ไทย 026320004

น.ส.  หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

shineji_runkung@hotmail.c
om

ดร.  หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขา

 การบริหารการพยาบาลคณะ

 พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

น.ส.  ชั้น 12   อาคารยาคูลทเขตพญาไท

 กรุงเทพฯ 10400

026195500  ตอ 300 ketmanee@ftpi.or.th

น.ส.     บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี

จำกัด

026772000  ตอ

2113 / 0844393048

boonsri@kpmg.co.th

น.ส.     บริษัทเวิลดแพคเกจจิ้งอินดัสตร้ี

จำกัด

10, 12  สะแกงาม 44  ถนนสะแกงาม

   แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
10150

028971434 / 
0818670063

aroonwan@worldpack.co.th

น.ส.     บริษัทเวิลดแพคเกจจิ้งอินดัสตร้ี

จำกัด

10, 12  สะแกงาม 44  ถนนสะแกงาม

   แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
10150

028971434 / 
0818379564

nilawan@worldpack.co.th

022564215 / 
0814567465

kussija@gmail.com

022564215 / 
0819990184

pat_thapipat@hotmail.com

ผูอำนวยการวิทยาลัย

พยาบาล

023548241  ตอ

3301 / 0818664192

chutima_dr@hotmail.com

น.ส.

ผูจัดการฝายพัฒนา

ธุรกิจและฝกอบรม

49/10  หมู 1  ซอยวัดทาบางสีทอง

ถนนบางกรวย-   ไทรนอยตำบลวัดชลอ

  อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
11130

nopadolp@yahoo.com

น.ส. นายกสมาคมพยาบาล

หองผาตัดแหง

ประเทศไทย

   บริษัทสมิติเวชจำกัด (มหาชน) 023789000  ตอ

27301 / 0898128879

salaya@samitivej.co.th

ผศ. ผูจัดการสมาคมพยาบาล

หองผาตัดแหง

ประเทศไทย

สมาคมพยาบาลหองผาตัดแหง

ประเทศไทย

1/237  อาคารสีลมแกรนดเทอเรสซอย

   ศาลาแดงแขวงสีลมเขตบางรัก

 กรุงเทพฯ 10500 

026320003 / 
0812925657

tpna.or.th@hotmail.com

mailto:ketmanee@ftpi.or.th


37 สุชาดา พันธุจบสิงห พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคายรามราชนิเวศน ไทย 0899887580 032401734

38 ชวลิต วิมลเฉลา ผูอำนวยการ โรงพยาบาลศรีสวรรค ไทย 0818882333 056222388

39 นาง ชุลีรัตน วิมลเฉลา รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลศรีสวรรค ไทย 0811144505 056222388

40 มีนา เกาทัณฑทอง โรงพยาบาลเจาพระยา ไทย 024346929

41 วัชราภรณ ทัศจันทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 022188660 022526485

42 วนิดา ดุรงคฤทธิชัย ไทย 023126230 catvanida04@yahoo.com

43 ชฎาภา ประเสริฐทรง ไทย 023126230

44 พิพัฒน พงศรัตนามาน ที่ปรึกษา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ไทย 027167058 027167059

45 อรรคพาสน โอวาทตระกูล กรรมการบริหาร สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ไทย 027167058 027167059

46 นาง รัตนา อัครมิ่งมงคล ไทย

47 นาย วัฒนกิจ สิทธิสถิตอังกูร หัวหนางานแนะแนว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไทย 026379299

48 วาสนา เกิดผล ครูแนะแนว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไทย 026379299 wasana.ke@bcc1853.com

49 สุภาพ เชี่ยวสารีกิจ ไทย 035335555

50 นาง ทองปรีชา ผูประสานงานแพทย ไทย 035335555

51 ณัฐนรี โชควิริยากร โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ ไทย

su_1819@hotmail.com

นพ. sswhospital@hotmail.com

sswhospital@hotmail.com

น.ส. หัวหนาฝายพัฒนาและ

วางแผนระบบการ

พยาบาล

113/44  ถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณ

   อมรินทรเขตบางกอกนอยกรุงเทพฯ
10700

024341111  ตอ

1231 / 0875880667

mena_chc@hotmail.com

รศ.ทญ. คณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร

twachara@chula.ac.th

ผศ.ดร. คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

023126300  ตอ

1232 / 0816944805

ดร. ผูชวยคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

023126300  ตอ

1232 / 0816822857

dr.chadapa@yahoo.com

นพ.  อาคารเฉลิมพระบารมี 50  ปซอย
  ศูนยวิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหมแขวง

   บางกะปเขตหวยขวางกรุงเทพฯ
10400

theprivatehospital@hotmail
.com

นพ.  อาคารเฉลิมพระบารมี 50  ปซอย
  ศูนยวิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหมแขวง

   บางกะปเขตหวยขวางกรุงเทพฯ
10400

theprivatehospital@hotmail
.com

ผูอำนวยการสายงาน

บริหาร

 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร

เนชั่นแนล

362  ถนนพระรามที่ 2  แขวงบางมดเขต

  จอมทองกรุงเทพฯ 10150

028771111  ตอ

1303 / 0817102311
028771111  ตอ 1300 ratana@bpk.co.th

35    ถนนประมวญแขวงสีลมเขตบางรัก

 กรุงเทพฯ 10500

026371864 / 
0891700708

wtk_bcc@hotmail.com

น.ส. 35    ถนนประมวญแขวงสีลมเขตบางรัก

 กรุงเทพฯ 10500

026371864 / 
0819341216

น.ส. ผูจัดการสำนักบริหาร

คุณภาพ

   บริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัด

(มหาชน)
111  หมู 3  ถนนโรจนะตำบลคลอง

  สวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

035335555 / 
0898081908

supharp_rjh@hotmail.com

จำลอง

ลักษณ

   บริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัด

(มหาชน)
111  หมู 3  ถนนโรจนะตำบลคลอง

  สวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

035335555 / 
0863693028

rajthanee_rjh@yahoo.co.th

น.ส. หัวหนากลุมงานกุมาร

เวชกรรม



52 อภิชัย สิรกุลธิรา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ไทย 0869081811

53 นงนุช กัมมารังกูร ผูจัดการ คลินิกนายแพทยอภิชัย ไทย 0876899868

54 ลักษมี วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล ไทย 025528777 025520666

55 นาง ยาใจ ตรีโอสถ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล ไทย 025528777 025520666

56 เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ ผูอำนวยการ ไทย 029300366

57 นาง นวรัตน วรรณพฤกษ ผูอำนวยการ ไทย 029300366

58 มานิตย ศิริกังวาลกุล ผูอำนวยการ โรงพยาบาลเสรีรักษ ไทย 029189888 029074125

59 ชุติมา ปนเจริญ ผูอำนวยการ ไทย 038841020

60 นาง เรวดี ไผเกาะ ไทย 024483869

61 นาง ละไมพรรณ กฤตสวนนท ไทย 024483869

62 ยุทธนา สงวนศักด์ิโกศล ผูอำนวยการ ไทย 027389740

63 นาง ประสิทธ์ิ แขงขัน โรงพยาบาลศีครินทร ไทย 023669977

64 นพมาศ หริมเทพาธิป หัวหนาแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศีครินทร ไทย 023669977

65 นาง สมศรี ฤชุตระกูล โรงพยาบาลศีครินทร ไทย 023669977

66 นาง นงนาถ วิเศษสุข โรงพยาบาลศีครินทร ไทย 023669977

67 นาง ชนัฐดา สายัณห หัวหนาแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลศีครินทร ไทย 023669977

68

69 สุพิศ ประสพศิลป ผูอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ไทย 025345168

70 ลำดวน เจริญสมบัติ รองผูอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ไทย 025345168

นพ. นายแพทยชำนาญการ

พิเศษ

น.ต.หญิง luck@cgh.co.th

ผูชวยผูอำนวยการฝาย

การพยาบาล

พ.ท.นพ.  สถานพยาบาล The Senior Health 
Care

119  ซอยรัชดาภิเษก 44 แขวงจันทร

   เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

025110303 / 
0816171322

 สถานพยาบาล The Senior Health 
Care

119  ซอยรัชดาภิเษก 44 แขวงจันทร

   เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

025110303 / 
0897740915

นพ. mkt@seriruk.com

พญ. โรงพยาบาลจุฬารัตนบางปะกงปยะ

เวช

185/1  หมู 1  ตำบลบางวัวอำเภอ

  บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

038538511-3 / 
0863992327

chutima@chularat.com

รองผูอำนวยการฝาย

ปฏิบัติการ

 โรงพยาบาลธนบุรี 2 024483845  ตอ 1403

รองผูอำนวยการฝายการ

พยาบาล

 โรงพยาบาลธนบุรี 2 024483845  ตอ 1403

นพ.  โรงพยาบาลจุฬารัตน 9 90/5  หมู 13  ตำบลราชาเทวะอำเภอ

  บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 10540

027389900 / 
0802108182

yudthana@chularat.com

หัวหนาแผนกหอผูปวย

เด็ก

4/29  หมู 10  ถนนศรีนครินทรแขวง

   บางนาเขตบางนากรุงเทพฯ 10260

023669900  ตอ 1422

น.ส. 4/29  หมู 10  ถนนศรีนครินทรแขวง

   บางนาเขตบางนากรุงเทพฯ 10260

023669900  ตอ 2102

ผูอำนวยการสายงาน

พยาบาล

4/29  หมู 10  ถนนศรีนครินทรแขวง

   บางนาเขตบางนากรุงเทพฯ 10260

023669900  ตอ 1305

หัวหนาแผนกศูนยตรวจ

สุขภาพ

4/29  หมู 10  ถนนศรีนครินทรแขวง

   บางนาเขตบางนากรุงเทพฯ 10260

023669900  ตอ 2202

4/29  หมู 10  ถนนศรีนครินทรแขวง

   บางนาเขตบางนากรุงเทพฯ 10260

023669900  ตอ 1236

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

น.อ.หญิง 171/2   ถนนพหลโยธินแขวงคลองถนน

  เขตสายไหมกรุงเทพฯ 10220

025342649 / 
0815803042

sprasopsil@gmail.com

น.อ.หญิง 171/2   ถนนพหลโยธินแขวงคลองถนน

  เขตสายไหมกรุงเทพฯ 10220

025342649 / 
0815803042

lumduan.van@gmail.com



71 โยธิน เบญจวัง ไทย 027866653

72 อรวิสาส กิจพิทักษ ไทย 028497162

73 โชติลดา บวนวงศ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ไทย

74 นาง สุรางครัตน วรรธนะภูติ ผูอำนวยการ โรงพยาบาลรัตนเวช ไทย 056212164

75 วัฒนา อินทรโสภา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัตนเวช ไทย 056212164 wattana91@hotmail.com

76 กนกอร เกรียงไกรวศิน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ไทย 022076089 0891212973

77 นาย ภมรศักด์ิ เธียรประสิทธ์ิ โรงพยาบาลสุขุมวิท ไทย '0866261133

78 ธวัชชัย วานิชกร ผูอำนวยการ  โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น ไทย 029101649

79 นาง อรทัย รุงวชิรา อาจารยประจำ ไทย 0831196751

80 สมอาจ วงษขมทอง ผูอำนวยการ ไทย 032616800 032616801

81 เรณู ไชยวุฒิ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ไทย 034298265

82 เพชราภรณ ชมภูศรี โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ไทย 034298265

83 รยากร งามดี ไทย 023068730

84 จีรนุช ธรรมโหร ไทย 028942773

85 มณสิชา ฐานะวุฑฒ วชิราวุธวิทยาลัย ไทย 026695497

86 สุรชัย แกวพิกุล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ไทย 022555178

รศ.นพ. ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวแหงประเทศไทย

027166651-2 / 
0818398040

yothin@swu.ac.th

น.ส.  เจาหนาที่ปฏิบัติการ (นัก

จิตวิทยา)

 งานแนะแนวใหคำปรึกษาโรงเรียน

 มหิดลวิทยานุสรณ (องคการ

มหาชน)

364  หมู 5  ตำบลศาลายาอำเภอพุทธ

  มณฑลจังหวัดนครปฐม 73170

028497166 / 
0866263125

onwisa_k@hotmail.com

ทญ. หัวหนากลุมงานทันต

กรรม

025774270-9  ตอ

7448 / 0816744227

62    อรรถกวีตำบลในเมืองอำเภอเมือง

 จังหวัดนครสวรรค 60000

056212212 / 
0850516669

surangrat@gmail.com

น.ส. 62    อรรถกวีตำบลในเมืองอำเภอเมือง

 จังหวัดนครสวรรค 60000

056212212 / 
0892689136

พ.ต.ท.หญิ

ง

รองผูกำกับการฝาย

 พัฒนา 2 
492/1   ถนนอังรีดูนังตแขวงปทุมวันเขต

  ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

ผูอำนวยการฝายการเงิน

และพัฒนาองคกร

pthienprasiddhi@yaho

นพ. 029101600  ตอ 1510-
1512

executive_d2011@hotmail.
com

 คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย

อีสเทิรนเอเชีย

นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน somarch.wo@bgh.co.th

น.ส.  ผูชวยผูอำนวยการฝาย

งานวิชาการและ

กระบวนการยุติธรรมฯ

034298265-9 / 
0816267803

น.ส.  ผูชวยผูอำนวยการฝาย

งานบริหารและพันธกิจ

กลาง

034298265-9 / 
0859678217

น.ส. นักสังคมสงเคราะห

ชำนาญการ

 กลุมการวิจัยและพัฒนาสำนัก

มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

023068731 / 
0850657507

rayakorn@hotmail.com

น.ส. ผูอำนวยการสายงาน

บริหาร

 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 028944111 / 
0819023540

jibjoy_nakon@hotmail.com

 พยาบาลวิชาชีพหัวหนา

หองพยาบาล

026694526  ตอ 231 / 
0816170868

monsichath@yahoo.com

พ.ต.ท. รองผูกำกับการฝาย

 พัฒนา 1
492/1   ถนนอังรีดูนังตแขวงปทุมวันเขต

  ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

022076097 / 
0851557235



87 สุวรรณี เรืองเดช ผูอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไทย 023941845

88 วัลภา บูรณภลัศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ไทย 022078083

89 สุรียวรรณ ภูริปญญาคุณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ไทย 022076083 kong_2535@hotmail.com

90 ปาริชาติ จันทนพ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ไทย 022076083

91 ปยชาติ สุทธินาค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ไทย

92 วันทนีย โรจนลือชัย โรงพยาบาลเซนตหลุยส ไทย 026755200

93 นาง บังอร ดวงรัตน ผูอำนวยการ ไทย

94 อาภาพร อุษณรัศมี ไทย 021495524

95 กรณ ธงทอง  อายุรแพทยโรคหัวใจ โรงพยาบาลเมืองนารายณ ไทย 036616302 036616301

96 เกียรติศักด์ิ จิรโสตติกุล โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา ไทย 035289580

97 นาง ลักขณา ตั้งจิตนบ ไทย

98 นาง กุลวรางค จิรวรา ไทย

99 นาง วิภาวี บุญสงประเสริฐ หัวหนาสวน ไทย

พญ. 023945113 / 
0814527744

พ.ต.อ.ห

ญิง

 หัวหนา (สบ5) ทำหนาท่ี

  แทนรองผบก .วพ. 

(วช)

022076083 / 
0895096333

ผศ.พ.ต.อ

.หญิง

 ผูชวยศาสตราจารย

(สบ4) กลุมงานอาจารย

022076100 / 
0895351519

พ.ต.ท.ห

ญิง

 อาจารย (สบ2) กลุม

งานอาจารย

022076095 / 
0896736323

นพ. นายแพทยชำนาญการ

พิเศษ

025174270  ตอ 7339

น.ส. ผูจัดการฝายการ

พยาบาล

026755000  ตอ

10850-1

s_nurse@saintlouis.or.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย

และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

025254147-50 / 
0813525357

eetbangon@hotmail.com

น.ส. นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน

 กรมสุขภาพจิตกระทรวง

สาธารณสุข

025908166 / 
0824565550

dmh.imhc@gmail.com

นพ. 84  หมู 3  ถนนพหลโยธินตำบล

   ทาศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
15000

นพ. ผูอำนวยการฝายการ

แพทย

035289572-9 / 
0859172533

spsena@hotmail.com

ผูอำนวยการสำนัก

ประสานดานการตาง

ประเทศ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม

รองผูอำนวยการสำนัก

ประสานดานการตาง

ประเทศ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม

สำนักประสานดานการตาง

 ประเทศสำนักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม



100 นัทธมน ภูมิไชย หัวหนาสวน ไทย

101 ณัฏฐา รัตนเวชตระกูล นักศึกษาฝกงาน ไทย

102 ระวี มาศฉมาดล ผูอำนวยการ โรงพยาบาลเวียงเวช ไทย 077361483

103 นาย นิพนธ เสือกอน ผูอำนวยการ โรงเรียนวัดราชโอรส ไทย

104 นาง อังคณา ตติรัตน ครูแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส ไทย 024150621

105   ปราณี เทียมใจ มหาวิทยาลัยพะเยา 054446690

106 สมภพ ล้ิมพงศานุรักษ เลขาธิการ 027165721 / 027165720

107 นาง พรทิพย ควรคิด ผูตรวจการพยาบาล ไทย 022564131 022564560

108 สุขแพรว ออนทวม ผูตรวจการพยาบาล ไทย 022564131 022564560

109 เพียงใจ ดาโลปการ ผูตรวจการพยาบาล ไทย 022564131 022564560

110 สุมิตรา สรอยอินทร ผูตรวจการพยาบาล ไทย 022564131 022564560

111 กรวิภา พุมไพบูลย หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

112 นาง เอมอร โตสปนตี หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

113 นาง ศรีรัตน ทรงศิริ หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

114 ปวีณา แนนหนา หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

น.ส.  สำนักประสานดานการตางประเทศ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม

น.ส.  สำนักประสานดานการตางประเทศ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม

นพ. 475/5  หมู 4  ตำบลบานสองอำเภอ

 เวียงสระจังหวัดสุราษฎรธานี

077361483 / 
0817549265

viengvech@hotmail.com

4   ถนนเอกชัยแขวงบางคอเขต

  จอมทองกรุงเทพฯ 10150

024150621 / 
0818016374

4   ถนนเอกชัยแขวงบางคอเขต

  จอมทองกรุงเทพฯ 10150

น.ส. คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร

054466666  ตอ

3110 / 0861962754

tpaneei@hotmail.com

ศ.นพ. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง

ประเทศไทย

sompop_cu@hotmail.com

 ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330



115 สุดารัตน ทัศนะมณเฑียร หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

116 นาง ศันสนีย อาภาสกุล หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

117 เยาวลักษ ประเสริฐสุข หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

118 สอาด วงศอนันตนนท หัวหนาหอผูปวย ไทย 022564131 022564560

119 สุภัทรา พิทักษรัตนาชัย ไทย 022564131 022564560

120 ธีราวดี แกนจันทนหอม ไทย 022564131 022564560

121 ปรียาภรณ วิชกูล ไทย 022564131 022564560

122 พูลสุข หิงคานนท คณบดี ไทย 055966709 poonsuk2494@hotmail.com

123 พูลทรัพย ลาภเจียม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไทย 025262904

124 ประจักษ บุญจิตตพิมล ผูอำนวยการ โรงพยาบาลนวมินทร ไทย

125 นาง วราภรณ บุญจิตตพิมล ผูอำนวยการ ไทย

126 พิชยากร กาศสกุล ผูชวยผูอำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี ไทย 029412800 025611462

127 นาง วลิการัตน สุตันตยาวลี โรงพยาบาลเทพธารินทร ไทย 022498774

128 นาง ภัควิภา แยมศรี หัวหนางานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญ ไทย 022377769

129 อัฏฐพร หิรัญพฤกษ ไทย 025901806

130 นาง แสงโฉม ถนอมสิงห ไทย 025901945 025901945

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  พยาบาล 6  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  พยาบาล 6  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

น.ส.  พยาบาล 6  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ

1873   ถนนพระรามส่ีแขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

รศ.ดร.  คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย

นเรศวร

0559667711 / 
0899399926

น.ส. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ

การ

025263136  ตอ 315

นพ. 47/94  หมู 13  ถนนสีหบุรานุกิจแขวง

   มีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพฯ 10510

025181818  ตอ 225 025181818  ตอ 540 dr_prajak@hotmail.com

 โรงพยาบาลนวมินทร 9 599   ถนนสีหบุรานุกิจแขวงมีนบุรีเขต

  มีนบุรีกรุงเทพฯ 10510

025181818  ตอ 225 025181818  ตอ 540 nava.9@hotmail.com

น.ส. info@vibhavadi.com

ผูจัดการฝายพยาบาลผู

ปวยนอก

3850   ถนนพระรามส่ีแขวงพระโขนง

  เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110

023487000 / 
0858071998

valikarat@hotmail.com

026307111-25  ตอ

430 / 0816260257

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การพิเศษ

 สถาบันพระบรมราชชนกสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

025901974 / 
0879127916

atthaporn_h@hotmail.com

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการพิเศษ

stanomsi@gmail.com



131 บุษกร วุฒิวงศ ไทย

132 ประสบศรี อึ้งถาวร ที่ปรึกษา ไทย 0818142136

133 ไพบูลย เอกแสงศรี ปฏิคม ไทย 026415142

134 กฤษณา เพ็งสา เลขาธิการ ไทย 027166535

135 กอบปญญา วงศวิเศษกิจ ไทย 022244046

136 รุจิรา เผื่อนอัยกา ไทย 022188906

137 วลีรัตน ศุกรวรรณ ไทย 022188906

138 สุนทรา พันธมีเกียรติ ไทย 022188780

139 ศิริกุล ไทย 0805547861

140 นาง อรอนงค นอยเจริญ ไทย 023859976

141 นาง จิราภา ดวงวงษ ไทย 023868153 023859976

142 นาง นฤมล ใจดี ไทย 023859976

143 จีรภัทร วงศชินศรี ไทย

144 นาง วิบูลยลักษณ ปรียาวงศากุล ไทย

145 นาง มุกดา เนรัญชร ครูแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร ไทย 0812694547 026215801-205

ทญ. ทันตแพทยชำนาญการ

พิเศษ

 กลุมงานทันตกรรมสถาบัน

ราชานุกูล

022488900  ตอ

70365 / 0814462651

budsakorn_l@yahoo.com

พญ. ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง

ประเทศไทย

นพ. ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง

ประเทศไทย

ศ.พญ. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหง

ประเทศไทย

027166534 / 
0839896374

info@pidst.or.th

พล.ต. ผูอำนวยการสำนักงาน

 แพทยสำนักงาน

สนับสนุนสำนักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม

022244046 / 
0818065765

รศ.ทญ. หัวหนาภาควิชาทันต

กรรมสำหรับเด็ก

 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022188906 / 
0818012848

drrujira@yahoo.com

น.ส. อาจารยภาควิชาทันต

กรรมสำหรับเด็ก

 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022188906 / 
0851231762

wsukarawan@hotmail.com

รศ.  ภาควิชารังสีวิทยาคณะทันต

 แพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022188780 / 
0814286815

psoontra@chula.ac.th

น.ส. การุณเจริญ

พาณิชย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรี

รัช

ksiriku@hotmail.com

พยาบาลวัคซีนชำนาญ

การพิเศษ

 สถาบันราชประชาสมาสัยกรม

ควบคุมโรค

023868153 / 
0818192418

anongnoi@gmail.com

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

 สถาบันราชประชาสมาสัยกรม

ควบคุมโรค

jira_rpsi@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

 สถาบันราชประชาสมาสัยกรม

ควบคุมโรค

023868153  ตอ 231 / 
0865699289

nid_rpsi@yahoo.com

พญ. หัวหนากลุมงาน

อายุรศาสตร

รพ. นพรัตนราชธานี 679 ถ.   รามอินทราแขวงคันนายาวเขต

 คันนายาวกทม . 10230

025174270-9  ตอ

1515
025174270-9  ตอ

1320

bjeerapat@yahoo.com

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ชลบุรี



146 นาง ฌานศินี สิกขากูล ครูแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร ไทย 0818300439 chasinee18@hotmail.com

147 ธันย สุภัทรพันธุ ไทย 0853312310

148 นาง คหจิต นาคะรัตน พยาบาลวิชาชีพ ไทย

149 นาง ปราณี กองคำ พยาบาลวิชาชีพ ไทย 024440131 praneeko204@gmail.com

150 จอมขวัญ ศุภศิริกิจ ผูอำนวยการฝายการเงิน  โรงพยาบาลรวมแพทยเชียงใหม ไทย 053279256

151 นาง เสาวรส ปงคลวรรณ ครูแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ไทย 023210488

152 นาง อภิรดี แสงอรุณ ไทย

153 นาง นันทวัฒน ทุมมานนท ไทย

154 พรทิพย ลยานันท

155 นาย สมหมาย หิรัญนุช

156 เสาวพันธ สงสังขทอง

157 นาง สายธรรม วงศสถิตวิไลรุง

158 เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ

159 นาย เอกกมล ไชยโม ไทย 038285533

160 นิสาลักษณ อยูสุข ไทย 038285534 038285533

161 อุดมศักด์ิ ศรีแสงนาม นายแพทย ไทย 0891206262

162 จันทรา ตันติพงศานุรักษ ไทย 0815529495 chantrat83@yahoo.com

026215801-2  ตอ 205

รศ.นพ.  รองคณบดีฝายบริการ

คณะแพทยศาสตร

รามาธิบดี

รพ. รามาธิบดี

รพ. ราชพิพัฒน 024440138  ตอ

8927 / 0814512899

รพ. ราชพิพัฒน 024440138  ตอ

8862 / 0812552448

น.ส. 21    ถนนนันทารามตำบลหายยา

  อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50100

053273576 / 
0897565297

499  ถนนพัฒนาการ 58  เขตสวนหลวง

กทม. 10250

027227970  ตอ 120 / 
0866284496

ดร. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การพิเศษ

ที่ปรึกษากลุมภารกิจ

บริการวิชาการ

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การพิเศษ

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การพิเศษ

 ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ชลบุรี

038285534 / 
0814294153

ekkamon_kk@hotmail.com

น.ส.  นักศึกษาพยาบาลศาสตร

 ปที่ 2
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ชลบุรี

นพ.  โรงพยาบาลพญาไท 1 u_srisangnam@yahoo.com

น.ส. นักวิชาการศึกษาชำนาญ

การพิเศษ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการ

 ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน



163 ชยพร กระตายทอง ไทย 0817139388

164 ดารารัตน เอี่ยมอากาศ โรงพยาบาลนครธน ไทย 024509999

165 นาง ชญานิษฐ แกลวทนงค หัวหนาแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครธน ไทย 024509999

166 ปณตพร ชนะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ ไทย 037333253

167 ก่ิงแกว แสงแผว ไทย 037333253

168 นาง ณัฐธิดา จันทรนิยม ครูพยาบาล โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ไทย 022819208

169 เกรียงไกร จีระแพทย ผูอำนวยการแพทย โรงพยาบาลนนทเวช ไทย 025967888

170 นาง พึงจิต ศิริชัยวัฒน โรงพยาบาลนนทเวช ไทย

171 กชพร สกุลศรีผอง นายแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไทย 0870197498

172 วิมล เนติวัธวรกุล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไทย

173 นาง บุญร่ืน ไชยชนะ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไทย 0867831138

174 นาง วันเพ็ญ บุญธง โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไทย 0818352543

175 โสพรรณ โพทะยะ พยาบาลวิชาชีพ ไทย 025347704

176 นาย วิชัย ทศพรทรงชัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไทย 022564747 vichaihrod3@hotmail.com

177 จิตตธิดา ชูแสงเลิศวิจิตร ไทย 4528 / 0892433348 022524528

178 นาง อัญชลี ชูติธร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย 022564090

179 ณัฐชยาน วีรพงษ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย 022564090

ดร. นักวิชาการศึกษาชำนาญ

การ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการ

 ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

c_kratai@yahoo.com

น.ส. รองผูจัดการฝายการ

พยาบาล

dararat_e@nakornthon.com

chayanit_k@nakornthon.co
m

น.ส.  คณะพยาบาลศาสตรวิทยาลัย

นานาชาติเซนตเทเรซา

022345599  ตอ 124 / 
0818583068

panot_ch@hotmail.com

น.ส. รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา

 คณะพยาบาลศาสตรวิทยาลัย

นานาชาติเซนตเทเรซา

022345599  ตอ 124 / 
0816474567

022814050 / 
0818088056

birdza_20@hotmail.com

นพ. 025967888  ตอ 2610

ผูจัดการสวนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

025967888  ตอ

2559 / 0892292342
025967888  ตอ 2610

พญ.

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

น.อ.หญิง  กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพล

อดุลยเดช

025347498 / 
0817339307

potaya_so@yahoo.com

หัวหนาฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

022564408 / 
0897999869

ภกญ. หัวหนางานเภสัชกรรม

การผลิต

  หนวยผลิตยากลุมงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

jittide@yahoo.com

 ผูชวยผูอำนวยการฝาย

วิเทศสัมพันธ

022564092-9  ตอ 597

น.ส. อาจารยภาควิชาการการ

พยาบาลผูใหญและผูสูง

อายุ

022564092-9  ตอ 272



180 วิภาพร เอกศิริวรานนท วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย 022564090

181 มลธิรา อุดชุมพิสัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย 022564090

182 ศรีเกษม วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย 022564090

183 นาง เครือวัลย ศรียารัตน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย 022564090

184 แมนสรวง อักษรนุกิจ ไทย 022188824 022188534

185 ประเวศ เสรีเชษฐพงษ ไทย

186 ศรีประไพ พุกพิบูลย ครูชำนาญการพิเศษ  งานแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา ไทย 025397091

187 นาง ดรุณี ประกิจเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ  งานแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา ไทย 025397091

188 ณัฐมน ธารา ผูจัดการแผนกพยาบาล ไทย 0819008454

189 ผูจัดการแผนกพยาบาล ไทย 0819008162

190 นาง มนัชยา เหลาสกุลเจริญ ไทย 0819008393

191 นฤมล ทวีเศรษฐ ทันตแพทย ไทย

192 ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ไทย 053224880

193 วิฑูรย ยงเมธาวุฒิ ผูอำนวยการ โรงพยาบาลโอเวอรบรูค ไทย 0539100100 0537455168

ผศ. ผูชวยศาสตราจารย

ประจำภาควิชาการ

พยาบาลผูใหญและผูสูง

อายุ

022564092-9  ตอ 273

น.ส. อาจารยประจำภาค

วิชาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ

022564092-9  ตอ 273

น.ส. สิริกัญญ

วรรณ

อาจารยประจำภาค

วิชาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ

022564092-9  ตอ 273

อาจารยประจำภาค

วิชาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ

022564092-9  ตอ 282

รศ.ทพ.ดร
.

หัวหนาภาควิชาทันต

กรรมประดิษฐ

 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ. รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพ

 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ม.ล. 025382573  ตอ 213 / 
0850645035

025382573  ตอ 213 / 
0818570427

น.ส.  โรงพยาบาลพญาไท 2 943   ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนใน

  เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

 โรงพยาบาลพญาไท 2 943   ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนใน

  เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

พยาบาลชำนาญการ

พิเศษ

 โรงพยาบาลพญาไท 2 943   ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนใน

  เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

ทพญ.  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

022011165 / 
0816574130

narumol.taw@mahidol.ac.t
h

ทพ. โรงพยาบาลเชียงใหม-ราม 8   ถนนบุญเรืองฤทธ์ิตำบลศรีภูมิอำเภอ

  เมืองจังหวัดเชียงใหม 50200

053926300  ตอ 4043 qc_cmr@chiangmairam.co
m

นพ.



194 นาง กนกพร สุทธิกาญจน รองผูอำนวยการ  โรงพยาบาลวิภาวดีปยราษฎร ไทย 035552665

195 ภราดา จิรวัฒน สุจิรานุธรรม ผูอำนวยการ โรงพยาบาลซานคามิลโล ไทย 032211143 032201256

196 นาง ชฎาพร ขายมาน ผูอำนวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลซานคามิลโล ไทย 032211143 032201256

197 กัลยากร ศรีประโชติ ไทย

198 ชลิตา ไทย

199 นาง งามเนตร เอี่ยมนาคะ ไทย 025892928

200 สายสุณี วนดุรงควรรณ CEO ไทย 024211784

201 รัชฎา ฟองธนกิจ ไทย 024310943 rachada2000@gmail.com

202 นาง เบญจมาพร อาดัมเจริญ โรงพยาบาลทหารผานศึก ไทย 022465787 benadam2496@gmail.com

203 เจียมจิตต จุตบุตร โรงพยาบาลทหารผานศึก ไทย

204 จุฑารัตน ฉิมเรือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 0559666053

205 พิทักษพล บุณยมาลิก ผูอำนวยการ ไทย 044233977

206 วาสินี วิเศษฤทธ์ิ อาจารย ไทย 022181131

207 ชลิรสา อุณรุท บรรณารักษ ไทย 022181121

1618/1  หมู 6 ถนนอูทอง-  ดานชาง

  ตำบลอูทองอำเภออูทองจังหวัด

 สุพรรณบุรี 72160

035552724-6  ตอ

1410 / 0819363768

piyarasd@yahoo.com

sancamillohospital@hotmai
l.com

น.ส. ผูชวยผูอำนวยการฝาย

บริหาร

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร

เนชั่นแนล

043721770, 
043723669 / 
0885492283

043713135, 
043740538

น.ส.      บริษัทแพนราชเทวีกรุปจำกัด

(มหาชน)

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

สำนักสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศิลปะ

025901997  ตอ 501 ngamnetr@gmail.com

ผศ.พญ. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

 เนชั่นแนลหนองแขม

456-456/8  ถนนเพชรเกษมแขวงหนอง

   คางพลูเขตหนองแขมกรุงเทพฯ 10160

024416999 / 
0818107510

dr.saisunee@vichaivej.com

ดร. รองผูอำนวยการฝาย

บริหาร

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร

 เนชั่นแนลหนองแขม

456-456/8  ถนนเพชรเกษมแขวงหนอง

   คางพลูเขตหนองแขมกรุงเทพฯ 10160

024300070 / 
0816118423

ผูอำนวยการกองการ

พยาบาล

022456601  ตอ

1408 / 0813616399

น.ส. รองผูอำนวยการกองการ

พยาบาล

022450661  ตอ

1408 / 022465787

ทญ.  ทันตแพทย / อาจารย 055966033 / 
0894420671

chimreung@hotmail.com

นพ.ดร. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช

นครินทร

86   ถนนชางเผือกตำบลในเมืองอำเภอ

  เมืองจังหวัดนครราชสีมา 30000

04423999 / 
0825206661

pitakpolb@hotmail.com

ผศ.ร.อ.ห

 ญิงดร .

 คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

022181159 / 
0898140021

น.ส.  หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



208 อังคณา สริยาภรณ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไทย 022474704

209 ศิริพร โอภาสวัตชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไทย 025262904

210 พิมล พันธุวิไล สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไทย 022474704

211 วรรณระวี มาศฉมาดล รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลเวียงเวช ไทย 077361483 077361483

212 นุกูล เจียมอนุกูลกิจ ผูอำนวยการ โรงพยาบาลเจาพระยา ไทย 024341111 024346929

213 นาง นที อิ่มฤทธา  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ไทย 025776760

214 วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต ไทย

215 สุวิมล เชื้อชาญวงศ Consultant/Educator ไทย 0839868084 ablog1951@gmail.com

216 ปยะนุช สถาพงศภักดี นักวิชาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไทย 022962942 026831269

217 วรรณวิษา ศรีรัตนะ เจาหนาที่วิจัย ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไทย

218 เกศินี เทพสุวรรณ เจาหนาที่วิจัย ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไทย

219 จินตนา มณีศิลา ที่ปรึกษา ไทย 025388391 mcbank88@gmail.com

220 สันตสุดา สิทธิประเสริฐ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 038390763

221 พงศกร พัววรานุเคราะห อาจารย  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไทย 0897721932 contantine88@gmail.com

222 นาย กฤษฎา มนูญวงศ ไทย 027551763

223 นาย ภาสเชษฐ ชินเวศยวงศ ผูจัดการ สบายแลนด ไทย 026133333

224 นาง พจวรรณ ศุภลาภ ผูจัดการงานสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ไทย 023103000

225 วรางคณา ยรรยงเกษมสุข นิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 027479651

ผศ. ผูอำนวยการศูนยการ

พัฒนาวิชาชีพการพยา

 บาลฯ / นายกกิตติมศักด์ิ

สมาคมพยาบาลฯ

21/12   ซอยชวกุลถนนรางน้ำแขวงทุง

   พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

023541801  ตอ 19 / 
0819374157

ns.head@thainurse.org

ดร.  อาจารยพยาบาล / 

กรรมการอำนวยการ

สมาคมพยาบาลแหงประ

เทศไทยฯ

025253136 / 
0814536492

พ.ต.อ. รองผูจัดการสำนักงาน

สมาคมพยาบาลฯ

21/12   ซอยชวกุลถนนรางน้ำแขวงทุง

   พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

023541801  ตอ 19 / 
0893851877

ns.head@thainurse.org

น.ส. 475/5  หมู 4  ตำบลบานสองอำเภอ

 เวียงสระจังหวัดสุราษฎรธานี

viengvech@hotmail.com

พล.ต.ท.น

พ.

 คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย

อีสเทิรนเอเชีย

025771028 / 
0814929141

natee@eau.ac.th

น.ส. 024546981 / 
0860403943

wanpen_98@hotmail.com

น.ส. ictforall.org

น.ส. piyanuj.zthapongpakdee@k
rungsri.com

น.ส. wanwisa.s@kasikornresearc
h.com

น.ส. kesinee.t@kasikornresearch.
com

น.ส. Samoza

น.ส. sansuda.si@gmail.com

นพ.

 ผูอำนวยการประจำ

สำนักกรรมการผูอำนวย

การใหญ

   บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด

(มหาชน)

drkrisada@yahoo.com

pasachet@gmail.com

pojawan.su@bgh.co.th

น.ส. inheaven@hotmail.com



226 อัญชลี ฤกษนันท นักเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี ไทย 022011332

227 ธุรดา แกวใส นักเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี ไทย 022011332

228 เปรมวดี วราพันธ นิสิต ไทย 0867836531

229 ธิดา สุดใจ นิสิต ไทย 0851194615 II3-smile@hotmail.com

230 สุดารัตน ลิจุติภูมิ นิสิตปริญญาเอก ไทย

231 วิไลลักษณ เรืองรัตนตรัย นิสิตปริญญาเอก ไทย

232 ปรียนันท ตันติจิรานนท IT ไทย 025778888

233 นาง จิราภรณ เรืองสาคร IT ไทย 025778888

234 นาย บรุส อวัสดานนท นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไทย 0875603883

235 ชฎารัตน ทรัพยสกุลพันธ ตัวแทนขายและการตลาด ไทย 023993059

236 มูรธา จรรยาวรลักษณ เจาหนาที่บริหารโครงการ   บริษัทรักลูกกรุปจำกัด ไทย

237 นาย จักรพันธ ทีนาคะ นักศึกษาฝกงาน   บริษัทรักลูกกรุปจำกัด ไทย

238 กัลยาณี อุลิต หัวหนางาน   บริษัทรักลูกกรุปจำกัด ไทย

239 เยาวลักษณ ชีพสุมล   บริษัทรักลูกกรุปจำกัด ไทย

240 ณิชมน ไชยอนันต อาจารย ไทย 0839223184 hippo_dent@hotmail.com

241 ทัศนียา วังสะจันนานนท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย

242 ชูชัย พักโพธ์ิเย็น นายแพทย คลินิคแพทยชูชัยเวชกรรม ไทย 036512671

243 นาง จิณหนิภา บุญญานุวัตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ไทย 056411055 jinnipa18@hotmail.com

244 นิตยา อินกล่ินพันธุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ไทย 056411055

น.ส. roeksananaun@hotmail.co
m

น.ส. shadow_sunshine12@hotm
ail.com

น.ส. 45/919  หมู 1  ถนนมาเจริญแขวงหนอง

   คางพลูเขตหนองแขมกรุงเทพฯ 10160

prem_[aerom@hotmail.co
m

น.ส. 30/155  หมู 1  ซอยเรวดี 25 ถนน

   ติวานนทตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง

 จังหวัดนนทบุรี

น.ส.  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

sdr_2511@hotmail.com

น.ส.  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

rwilailuk@hotmail.com

น.ส.      บริษัทแพนราชเทวีกรุปจำกัด

(มหาชน)

preyanun@panrcgroup.com

     บริษัทแพนราชเทวีกรุปจำกัด

(มหาชน)

oci@panrcgroup.com

avas.bruce@gmail.com

น.ส.     บริษัทไทยฟูดแอนดเคมิคอล

จำกัด

chadalad.su@yahoo.com

น.ส. muratha@ruklukegroup.co
m

icezap_s@hotmail.com

น.ส. malilasnow@gmail.com

น.ส. ผูจัดการฝายจัดการความ

รู

yaowaluk@ruklukegroup.co
m

ทพญ.  คณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผศ. คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร

นพ. athikarn_p@yahoo.com

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

nitayain@hotmail.com



245 สุพรรณี สุขสม โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ ไทย 0897680841 supannee19@gmail.com

246 นาย ภรันยู งามดุษฎีพร นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 0838889553

247 นาง มีนะ สพสมัย ผูจัดการ ไทย 027220467

248 รติพร ล้ิมมงคล Admin Manager ลาดพราว ไทย 0815577015

249 นาย ปุณวัชร แสงอรุณ ครูแนะแนว โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต ไทย 022340561

250 ณัฐพร สุขชุม นักจัดการงานทั่วไป ไทย 025908302

251 นาย ทวีวัฒน โพธ์ิชัย Reporter DSA ไทย 022528978

252 นาง แนงนอย สมเจริญ อาจารย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ไทย

253 นาย สุชาติ แซเฮง นักบัญชี  รอยัลคอสโม ไทย 0869900062 wqm42952@gmail.com

254 ศิริพร ชาวสุรินทร อาจารย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ไทย

255 กรองทอง สุขอราม ไทย 034543135

256 จุล นำชัยศิริ อาจารย ไทย 0896699669

257 นาย สาธิต แกวรัศมี กราฟกดีไซน ไทย 022161894

258 นาย ไชยณรงค สันธิศิริ กรรมการผูจัดการ ไทย 021582675

259 ปฏิมา นิยมเสน ทันตแพทย ไทย 026172444

260 ประกายดาว จริงจิตร ครูแนะแนว โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ไทย 024654786

261 จิดาภา ฮวดตี๋ ครูแนะแนว โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ไทย 024654786

262 นาง วรลักษณ กอบหิรัญกุล ฝายวิชาการ โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท ไทย 024650954 024654786

263 วันทนา พุฒิภาษ คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ
Shellimg.Ford@gmail.com

มูลนิธิสงเสริมการคลอดและเล้ียงลูก

ดวยนมแมแหงประเทศไทย

sobsamai@yahoo.com

น.ส. ratripornl@yahoo.com

guidance_sjc@hotmail.com

น.ส.  กรมสุขภาพจิตกระทรวง

สาธารณสุข

meteor_b@msn.com

paydsa@hotmail.com

น.ส.

น.ส. nannyhae@msn.com

นพ.  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

n_jule@hotmail.com

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา

และการพัฒนา

satit@itd.or.th

บริษัทบางกอกแพลนเนอรแอนดคอน

ซัลแทนสจำกัด

chainarong_bpac@hotmail.
com

ทพญ.  โรงพยาบาลพญาไท 2 patima_pum@hotmail.com

น.ส. 146  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัด

   กัลยาณเขตธนบุรีกรุงเทพฯ 10600

024650954 / 
0814835381

jingjitt@gmail.com

น.ส. 146  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัด

   กัลยาณเขตธนบุรีกรุงเทพฯ 10600

024650954 / 
0819195714

jingjitt@gmail.com

146  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัด

   กัลยาณเขตธนบุรีกรุงเทพฯ 10600

ทพญ. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com



264 กุลยา รัตนปรีดากุล คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

265 สุรสิทธ์ิ เกียรติพงษสาร คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

266 วัชรี จังศิริวัฒนธำรง คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

267 ประมุข จิตตจำนงค คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

268 ปยะ ศิริพันธุ คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

269 อมรา มวงมิ่งสุข คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

270 อารยา พงษหาญยุทธ คณะผูบริหาร ไทย 0812557945

271 อุสา สัจจปาละ กรมแพทยทหารบก ไทย 023544437

272 จันทนา อึ้งชูศักด์ิ ทันตแพทยเชี่ยวชาญ ไทย 025904204 025904203

273 วิกุล วิสาลเสสถ ไทย 025904215 025904203

274 นนทินี ตั้งเจริญดี ไทย 025904215 025904203

275 สุรัตน มงคลชัยอรัญญา ไทย 025904215 025904203

276 ยุพิน เบ็ญจสุรัตนวงศ เลขาธิการ ไทย 027165411

ทพญ. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

รศ.ทพ. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

ผศ.ทพญ. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

ผศ.ทพ. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

ทพ.ดร. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

ศ.คลินิก

 เกียรติคุณ

ทพญ.

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

รศ.ทพญ. ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย

 ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรมซอย

  บำราศนราดูรถนนติวานนทอำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

laila_kad@hotmail.com

พ.ท.หญิง หัวหนาแผนกทันตกรรม

เคลื่อนที่

8   ถนนพญาไทแขวงทุงพญาไทเขต

  ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

023544437 / 
0830212495

usasajapala@yahoo.co.th

ทพญ.   สำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

uchantan@gmail.com

ทพญ. ทันตแพทยชำนาญการ

พิเศษ

  สำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

drwikul@gmail.com

ทพญ. ทันตแพทยชำนาญการ

พิเศษ

  สำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

nontineet@yahoo.com

ทพญ. ทันตแพทยชำนาญการ

พิเศษ

  สำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

suratmong@hotmail.com

พญ. สมาคมโรคเบาหวานแหง

ประเทศไทย

027165412 / 
0811715764

benjasuratwong@yahoo.co
m



277 ธนพร รัตนสุขรณ ไทย 027165411

278 ธัชชนันท มโนเพ็ชรเกษม  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไทย 024181621

279 รุงอรุณ อาปะนนท ไทย

280 วิมล มาดิษฐ ไทย 034225151 wimol2006@gmail.com

281 พีรยา วรากลาง โรงพยาบาลสระบุรี ไทย

282 นาง อรอัญญา สวัสด์ิโรจน โรงพยาบาลสระบุรี ไทย

283 นาง อนัญญา พรอมสุข โรงพยาบาลสระบุรี ไทย

284 พัชนี อุปรัตน โรงพยาบาลสระบุรี ไทย

285 นาง สุพร ตางวิวัฒน โรงพยาบาลสระบุรี ไทย

286 นาง รัฏฏิการ โรจนพยัคฆ อาจารยแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ไทย

287 นาง ศรีนวล คลายเนียม สถาบันโรคทรวงอก ไทย 025897871

288 นาง อุมาภรณ นวลละออง สถาบันโรคทรวงอก ไทย

289 เพชราภรณ คำมา พยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก ไทย

290 ปยจิตต แสงครุฑ ไทย 022822827

291 วันทนา ลีลาสงวน ทันตแพทยเชี่ยวชาญ ไทย

292 จินตนา ประคอง โรงพยาบาลตากสิน ไทย

293 ชวนันท สุมนะเศรษฐกุล อาจารย  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไทย

พญ. ประชาสัมพันธและ

สารสนเทศ

สมาคมโรคเบาหวานแหง

ประเทศไทย

027165412 / 
0818164084

tratanasuwan@gmail.com

น.ส. หัวหนางานวิเทศสัมพันธ

และสูความเปนเลิศ

024199465-6  ตอ 102 
/ 0819628499

irsiriraj@gmail.com

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัด

ไรขิง)

034321983-5 / 
0814882069

rk_took2009@hotmail.com

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัด

ไรขิง)

034321983-5 / 
0816268865

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

 การพิเศษ K 3

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

 การพิเศษ K 3

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

 การ K 2

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

 การ K 2

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

 การพิเศษ K 3

พยาบาลเทคนิคชำนาญ

งาน

39  หมู 9  ตำบลบางกระสออำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

025803423  ตอ

1305 / 089787 0440

k.srinuan@hotmail.com

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

39  หมู 9  ตำบลบางกระสออำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

025803423  ตอ 1306

น.ส. 39  หมู 9  ตำบลบางกระสออำเภอ

  เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

025803423  ตอ 7790-
2 / 0806074505

น.ส. นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชำนาญการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

022804085  ตอ

3208 / 0819099906

piyajit@nesdb.go.th

ทพญ.  กลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาล

ตากสิน

024370123  ตอ

1252 / 0818343380

drwantana@yahoo.com

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

 การ (ดานการพยาบาล

วิสัญญี)

024370123  ตอ 1528

นพ.



294 นาง จงกชกร ไทย

295 สุทธิพัฒน วงศวิทยวิโชติ อาจารย  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไทย

296 ปริญญา สากิยลักษณ ผูชวยศาสตราจารย  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไทย

297 รวิสรา วงศสายธาร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไทย

298 ปรียานุช อุทกโยธะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไทย

299 นาย ไวยวุฒิ ศิลาวงษ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไทย

300 นาย บุญเรือน กอนาค นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไทย

301 นาง กอบกุล สิทธิชัย โรงพยาบาลศิริราช ไทย 024199323

302 ชญาภรณ มีแหลงทอง โรงพยาบาลตากสิน ไทย 028631375

303 นาง นพรัตน เรืองศรี โรงพยาบาลตากสิน ไทย

304 ผองพรรณ ภะโว ไทย 037262999 p_phawo48@hotmail.com

305 กมลวรรณ อรัญเจริญยิ่ง ไทย 037262999

306 พนิดา เซ็นนันท มหาวิทยาลัยพายัพ ไทย 053242532 pnsen2003@yahoo.com

307 พยนต บุญญฤทธิพงษ  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไทย 026687065

308 นาง ณรัชชา พิสิฏฐเกษม ไทย 025078436 025474290-91

309 รัชนีวงษ วงษวันทนีย ไทย 025078440 025474290-91

310 รัตนา พันธพานิช ไทย 0817646620

311 ทวีศักด์ิ สุธาธีรรัตน ทันตแพทย สมาคมทันตแพทยเอกชนไทย ไทย 022131918-9

312 สุดารัตน วงศพะเนา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไทย 022453731

313 ประภา วงศแพทย อดีตนายก สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ไทย

314 ศิริชัย ชูประวัติ นายก ทันตแพทยสภา ไทย

  วัชรีวงศณ

อยุธยา

หัวหนาสายงานสรรหา

บุคลากร

     บริษัทแพนราชเทวีกรุปจำกัด

(มหาชน)

นพ.

ผศ.นพ.

น.ส.

น.ส.

หัวหนางานการพยาบาล

 ปฐมภูมิฝายการพยาบาล

024199323 / 
0818661248, 
0888749006

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

024370123  ตอ

1156 / 0818016469

m.chayaporn@gmail.com

พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

024370123  ตอ 1904-
5

024370123  ตอ 1622

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราช

นครินทร

037262992 / 
0899960022

น.ส. พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราช

นครินทร

037262992 / 
0815830973

oukajang@gmail.com

ดร. คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตรแมคคอรมิค

053242532 / 
0819524512

นพ. หัวหนาภาควิชากุมาร

เวชศาสตร

022443156 / 
0859043900

payonboon@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย

ชำนาญการ

 กรมสงเสริมการสงออกกระทรวง

พาณิชย

naratchatap@depthai.go.th

น.ส. นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติ

การ

 กรมสงเสริมการสงออกกระทรวง

พาณิชย

rachaneewong@gmail.com

รศ.พญ. รองผูอำนวยการศูนยศรี

พัฒน

 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย

เชียงใหม

spanpani@med.cmu.ac.th

ทพ.

น.ส. นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงานชำนาญการ

022453731 / 
0854834144

puritudto@hotmail.com

พญ.

ทพ.



315 อัจฉรา ปานแดง คลินิกพรอมใจทันตแพทย ไทย

316 ปรียากมล ขาน มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ไทย

317 ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา อาจารย ไทย 029269378 029269014

318 ดารินทร สากิยลักษณ ผูชวยศาสตราจารย  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไทย 023928771

319 นาย ฐิติพงศ มณีรัตนประเสริฐ นิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 025943793 

320 นาย วิชัย จิรนันท General Manager   บริษัทสหวิริยาจำกัด ไทย 026825555 wichai43@hotmail.com

321 นาย ณัฐวุฒิ พรมดา คลินิกชุมชนสีลม ไทย 0894321218 

322 นาย ภูวดล พิพุธวัฒน นิสิต ไทย 022182069 over_zilch@hotmail.com

323 ศุภานัน จอยจี๊ด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ไทย 023103000 '023103000 54920198@live.buu.ac.th

324 รัชดาภรณ หงษทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร ไทย 029300300 

325 นาย บุญธรรม ขำขันมะณี พนักงานบริษัท มหาวิทยาลัยนครพนม ไทย 0861929404 boontham101@yahoo.com

326 ณัฐวรรธน ปล้ืมสำราญ อาจารย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไทย 053944438 

327 นาย ธนัน รัตนโชติ ที่ปรึกษา PHP Consulting ไทย 021580638 

328 นาย อภิชาติ ธนานันท สำนักงานผูแทนการคาไทย ไทย 022884286 

329 พรพรรณ อิสสอาด นิติกร สภาวิศวกร ไทย 029356868

330 นาย ชัยวัฒน ประสมสุข หัวหนาสวน ไทย 022083575

331 นาย ฉัตรชัย ศิริอำพันธุกุล เจาหนาที่อาวุโส ไทย 022083575

332 ศักด์ิชัย สาดแสงจันทร ทันตแพทย โรงพยาบาลปทุมเวช ไทย 022825513

333 นาง พัชราภรณ ปญญาวุฒิไกร นักวิชาการอิสระ ไทย 028960000 '028671495

334 นาย กุลวิชญ สำแดงเดช พิธีกร Asia Update TV ไทย 0844270480

335 เอกราช ล่ิวธนมงคล นายแพทย ไทย 0877783147 hbd2tony@hotmail.com

ทพญ. ผูบริหารและทันตแพทย

ประจำ

ดร. ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา

นพ.  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

superwattana@gmail.com

ผศ.พญ. dsakiyalak@gmail.com

silent_force12@hotmail.co
m

Medical Research 
Technologist

nuttysang@hotmail.com

 คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

น.ส.

น.ส. nana_jung103@hotmail.co
m

ทพ. nathawatp@gmail.com

thanan_rc@yahoo.com

เจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ

 สูง 2

thananan9504@hotmail.co
m

น.ส. legalcoe@hotmail.com

  ฝายวิจัยความเส่ียงธุรกิจบริษัท

  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

chayawat.prasomsuk@ktb.c
o.th

  ฝายวิจัยความเส่ียงธุรกิจบริษัท

  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

chutchai.siri@ktb.co.th

ทพ. plannetn@hotmail.com

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการ

เรียนรู

panyawuthikrai@yahoo.co
m

kulwit@hotmail.com

นพ. โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราช

การุณย



336 ณีรนุช ทรัพยทวี ผูจัดการ ไทย 027135261 niranut19@hotmail.com

337 ธิติ เชาวนลิขิต โรงพยาบาลเลิดสิน ไทย

338 พิมลรัตน คำแกว ไทย  '0879285049

339 กนกพร น่ิมอรามวงศ ไทย

น.ส.  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน

(ประเทศไทย)

นพ.

น.ส. นิสิตสาขาบริหารการ

พยาบาล

 คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

pimonkaew@gmail.com

เรือโท

หญิง

นิสิตสาขาบริหารการ

พยาบาล

 คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย


