
รายชื่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนฝากพวงมาลาทั้งหนว่ยงานภาครัฐ / เอกชน 
และหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แบ่งตามช่วงเวลา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น. 

ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

A01 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 

A02 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 

A03 ครอบครัวพุ่มพุทรา - พงษ์สุทธิรักษ์ 

A04 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

A05 สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ 

A06 สมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

A07 กองทัพเรือ 
A08 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
A09 งานสิทธิประกันสุขภาพ  
A10 กรมสุขภาพจิต 
A11 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
A12 องค์การเภสัชกรรม 
A13 กระทรวงมหาดไทย 
A14 ชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คูคลอง เขตบางกอกน้อย 
A15 พลอากาศตรี นิรันดร์ชัย บุณย์เพิ่ม-ดร.กัลยารัตน์ บุณย์เพิ่ม 
A16 นางสาวดวงกมล บุณย์เพิ่ม 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 07.01 - 08.00 น. 

ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
B01 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
B02 ภาควิชาสรีรวิทยา 
B03 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
B04 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
B05 งานสร้างเสริมสุขภาพ 
B06 งานบริหารจัดการความเสี่ยง 
B07 ภาควิชาศัลยศาสตร์  
B08 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม น  าลดหายจริงๆ 
B09 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
B10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
B11 ราชสกุลวังหลัง 
B12 1. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด 

2. ศูนย์เนื อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ 
3. ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
4. ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย และ ชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

B13 ภาควิชารังสีวิทยา 
B14 ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช 
B15 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
B16 ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
B17 แพทย์รุ่น 87 
B18 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
B19 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช 
B20 ภาควิชาเภสัชวิทยา 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 07.01 - 08.00 น. 

ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
B21 สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช 
B22 โรงพยาบาลสมิติเวช 
B23 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
B24 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
B25 ส านักการแพทย์ 
B26 (สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย)  

สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์  
B27 องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
B28 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 
B29 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
B30 คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
B31 ฝ่ายโภชนาการ 
B32 งานทันตกรรม 
B33 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
B34 ดร.ทานัง อึ งสังวรณ์ อุปนายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
B35 สภาการพยาบาล 
B36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
B37 สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
B38 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
B39 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
B40 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 07.01 - 08.00 น. 

ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

B41 กามสรรพาวุธมหารอากาศ 

B42 แพทย์ศิริราช รุ่น 75 
B43 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
B44 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
B45 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 08.01 - 09.00 น. 

ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
C01 ฝ่ายเภสัชกรรม 
C02 โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท 
C03 งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช 
C04 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
C05 งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
C06 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
C07 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
C08 ศูนย์เบาหวานศิริราช 
C09 โรงพยาบาลธนบุรี2 
C10 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
C11 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 
C12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
C13 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
C14 โรงเรียนจิตรลดา 
C15 งานคุณธรรมและจริยธรรม 
C16 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 
C17 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 
C18 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
C19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
C20 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
C21 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
C22 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
C23 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
C24 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 08.01 - 09.00 น. 
ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
C25 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
C26 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ 
C27 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
C28 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 
C29 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
C30 มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย 
C31 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
C32 คณะบุคคลกลุ่มเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล 
C33 สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 
C34 ชมรม 24 กันยา 
C35 มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช 
C36 สภาอาจารย์ศิริราช  
C37 กองทัพบก 
C38 แพทย์ศิริราช รุ่น 76 
C39 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
C40 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
C41 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
C42 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
C43 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
C44 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
C45 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปัมภ์ 
C46 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
C47 โรงพยาบาลธนบุรี 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 08.01 - 09.00 น. 
ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

C48 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
C49 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
C50 ศาลยุติธรรม 
C51 โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
C52 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช 
C53 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
C54 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
C55 ส านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
C56 คณะกรรมการชุมชนวัดไชยทิศ  
C57 บริษัทเบลล่าฟริโอรี่  จ ากัด  
C58 ร้านดอกไม้เบลล่าฟริโอรี่  
C59 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และโรงพยาบาลต ารวจ 
C60 คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
C61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 09.01 - 10.00 น. 
ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
D01  งานพัฒนาคุณภาพ 
D02 ABC#4 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
D03 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ ICT) 
D04 สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
D05 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
D06 หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล 
D07 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
D08 กรมประมง 
D09 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
D10 กรมควบคุมโรค 
D11 ฝ่ายสารสนเทศ 
D12 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
D13 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
D14 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
D15 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
D16 กรมแพทย์ทหารเรือ 
D17 วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 
D18 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ กรมแพทย์ทหารเรือ 
D19 กระทรวงศึกษาธิการ  
D20 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
D21 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
D22 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช 
D23 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
D24 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
D25 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 09.01 - 10.00 น. 
ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
D26 กระทรวงสาธารณสุข 
D27 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
D28 กรมแพทย์ทหารบก 
D29 โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
D30 โรงพยาบาลนครธน 
D31 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
D32 กองทัพอากาศ 
D33 งานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
D34 สมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล 
D35 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
D36 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
D37 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
D38 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
D39 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
D40 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
D41 วิทยาลัยแพทยศาสตร์  ม.รังสิต 
D42 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
D43 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
D44 การประปาส่วนภูมิภาค 
D45 การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ส านักแพทย์ 
D46 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
D47 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
D48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
D49 บริษัท อาคลิริส บางกอก จ ากัด 
D50 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
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ผู้ลงทะเบียนฝากพวงมาลา ช่วงเวลา 09.01 – 10.00 น. 
ล าดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
D51 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
D52 ชมรมกราฟชีวิต สุขสันต์ และ คณะ 
D53 กองร้อยทหารพรานท่ี 4914  จังหวัดนราธิวาส 
D54 ครอบครัวคุณปิยะรัศมี  จงไชโย 
D55 ชมรมพลเมืองผู้สูงอายุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
D56 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
D57 โรงพยาบาลพญาไท 2 
D58 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
D59 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
D60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
D61 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
D62 สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย 
D63 สมาคมศัลยแพทย์ท่ัวไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
D64 สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
D65 สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย   
D66 สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย   
D67 วิทยาลัยศัลยแพทย์อเมริกันสาขาประเทศไทย  
D68 กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ : ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชนและหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถติดต่อฝากพวงมาลาได้ท่ีจุดลงทะเบียน ณ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั น1 ตั งแต่เวลา 
9.00 น. – 10.00 น. 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 


