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รายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1ปี 

ประจ าปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565-2566 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ล าดบั โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกลุ 
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวนุสรา ดอนแก้วประเสริฐ 
2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวอรุณพร พุทธา 
3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวธนพร จันทร์อุไร 
4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาววิไลวรรณ ปัตลิก 
5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวณัฐมน สังขวร 
6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวจิรัฐติกานต์ ชัยฤทธิ ์
7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวอาทิตยาพร ฤทธ์ิเรืองรุ่ง 
8 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  นายพิริยะ ทองมูล 
9 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  นางสาวนันท์นภัส แซ่อึ่ง 
10 รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  นางสาวศิริพร งามเจริญ 
11 รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  นางสาวจิราวรรณ มุงคุณ 
12 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นางสาวพัชรี พิจอมบุตร 
13 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นายกฤษกรลภน  ดีงาม 
14 รพ.ล าปาง นางสาวจารุวรรณ จันตุ้ย 
15 รพ.ล าปาง นางสาวภัทรา หน่อใหม่ 
16 รพ.พระนั่งเกล้า นางสาวจุฑามาศ มั่งมี 
17 รพ.ราชบุรี น.ส.จารุวรรณ เจริญศรี 
18 รพ.ราชบุรี น.ส.ภัททิยา วัฒนะน้อย 
19 รพ.พหลพลพยุหเสนา น.ส.วราภรณ์ ขลุ่ยศรีตระกูล 
20 รพ.ระยอง นางสาวนวพร จั่นโพธิ์เตี้ย 
21 รพ.พระปกเกล้า นางสาวฐิดาภา จ าปาสี 
22 รพ.สุราษฎร์ธานี นายอนุวัฒน์ จันทวงษ์ 
23 รพ.สุราษฎร์ธานี นางสาวสิริวรรณ ถาวรวัชรกุล 
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24 รพ.หาดใหญ่ นางสาวชัญญานุช มณีโชติ 
25 รพ.หาดใหญ่ นางสาวชุติกาญจน์ สุขหอม 
26 สถาบันประสาทวิทยา นางสาวสุคนธมาส สาใจ 
27 รพ.นครปฐม นางสาวพัชรี บรรยงกิจ 
28 รพ.นครปฐม นางสาวศิรินภา เอ่ียมฉายา 
29 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกษุ  ชลประทาน นายนพรัตน์ แหลงมี 
30 รพ.กลาง นางสาวเบญญาภา มงคลวาที 
31 รพ.ตากสิน นางสาวกฤติยา โยธาวุธ 
32 รพ.ตากสิน นางสาวกัลยาณี กาละวงศ ์
33 รพ.ราชพิพัฒน์ นางสาวกชกร กล้าหาญ 
34 รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน นางสาวพินิจนันท์ ทองมา 
35 รพ.ต ารวจ ว่าท่ีร้อยต ารวจตรีหญิงหทัยภัทร ลิขิตศรัณย์ 
36 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร.ท.หญิงนลิน สวยค้าข้าว 
37 รพ.วชิรพยาบาล นางสาวศุภาพัทธ จิตรการนทีกิจ 
38 รพ.วชิรพยาบาล นางสาวปัณฑิตา งามแปง 
39 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางสาวภัชพิชชา แสงพยัพ 
40 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ร.ท.หญิงพชร นวะมะวัฒน์ 
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คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวเพ็ญพิชชา พรมมี 
2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวภัทรวดี ค าฝ้ัน 
3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายเสณีย์ มาจาก 
4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวกัญจน์ณิชา เด่นอมร 
5 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวรัชนีกร ตั้งภักด ี
6 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวเจนจิรา สุทธกูล 
7 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวจันทร์สุดา ทัพนิล 
8 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวสุชาดา ศิริกุล 
9 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวธนาภรณ์ จันทรการ 
10 รพ.สิงห์บุรี นางสาวบรรพตี ไชยคง 
11 รพ.เจ้าพระยายมราช น.ส.วลัยพรรณ ขาวสะอาด 

12 รพ.หัวหิน นายธัญก์พิสิษฐ์ ธนะไชย 
13 รพ.เจ้าพระยายมราช น.ส.นภิสา นิ่มนวล 
14 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายนพรัตน์ ช่างชุบ 
15 รพ.กบินทร์บุรี นางสาวศิริลักษณ์ กล้วยดี 

16 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นางสาวกิตติยา ขาวนวล 
17 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นางสาวปิยวรรณ บุญแก้ว 
18 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ นางสาวจิรัชญา มากศักดิ์ 
19 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ นายกิตตินันท์ เนียมสิน 
20 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นางสาวสุพนัชกร เรืองดิษฐ์ 
21 รพ.กลาง นางสาวแพรวพรรณ ไทยพลับ 
22 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาวจิรประภา  อิ่นอ้อย 
23 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาวศกลรัตน์ กันทวงศ์ 
24 รพ.ต ารวจ ว่าท่ีร้อยต ารวจเอกหญิงพัชรา รุ่งก่อน 
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25 รพ.พัทลุง นางสาวจินต์จุฑา กลับสกุล 
26 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวณัฐธิดา ปิงบุญ 
27 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวกมณฑ์พัชญ์ แก้วตา 
28 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รต.หญิงพิมพ์รภัช ไกรรัตน์วรภัทร 
29 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางสาวญาณิศา บุตะเขียว 
30 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางสาวปาริฉัตร โพธิดก 
31 รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ นางสาวภัคนภัสส์ บุญอากาศ 
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โรงพยาบาลราชวถิี  

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 
1 รพ.ราชวิถี นางสาวจิราพร ศรีวิชัย 
2 รพ.ราชวิถี นางสาวรัชฌา แก้วถาวร 
3 รพ.ราชวิถี นายบพิธ มุ่งดี 
4 รพ.ราชวิถี นางสาวมสฤณา จักรเสน 
5 รพ.ราชวิถี นางสาวศรัญญา สุรภาพ 
6 รพ.ราชวิถี นายภาณุพงศ์ พุ่มสะอาด 
7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นางสาวสุดารัตน์ กวางเต้น 

8 รพ.พระนารายณ์ นางสาวสุนิสา พันธ์ยา 
9 รพ.สมุทรสาคร น.ส.สุภาพร ขาวสอาด 
10 รพ.สมุทรสาคร น.ส.ปริยชาติ เงินจั่น 
11 รพ.พระจอมเกล้า น.ส.อัษฎาภรณ์ สุ่มประสงค ์
12 รพ.บ้านแพ้ว น.ส.สุรัญญา เรืองกุล 
13 รพ.ศรีประจันต์ น.ส.อารยา เจียรณัย 
14 รพ.ปากช่องนานา นางสาวปิ่นปินัทธ์ ตัณจนรัตน์ 
15 รพ.หนองบัวแดง นางสาวสุนีย์  เสนาหมื่น 
16 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นางสาวจีราภรณ์ จารุพันธ์ 
17 รพ.ทุ่งสง นางสาวณัฐกานต์ เมืองมีศร ี
18 รพ.หลังสวน นางสาวณัฐยา ธนาโรจน์ 
19 รพ.ยะลา นางสาวเมธาวี แก้วขียว 

20 รพ.ยะลา นางสาวรัตนา ดาดี 
21 รพ.สตูล นางสาวกสมา อาด า 
22 รพ.เลิดสิน นางสาวผกามาศ กังฮา 
23 รพ.มะเร็งอุดรธานี นางสาวศรัญญา ศรีคูเมือง 
24 รพ.นพรัตนราชธานี นางสาวกิ่งกาญจน์ มะลิสุวรรณ 
25 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาวผึ้งเพชร ปรีชุ่ม 
26 สถาบันโรคทรวงอก   นายวรวิทย์ แวอุมา 
27 รพ.เมตตาประชารักษ์ นางสาวณัฎฐณิชา จุลสงค์ 



 

6       

28 รพ.ประสาทเชียงใหม่ นางสาวเยาวภา อินทปัญญา 
29 สถาบันราชประชาสมาสัย  นายศราวุธ  สายอุราช 
30 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ นางสาวศศิวิมล นกเล็ก 
31 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ นางสาวลูกศร สุขแสวง 
32 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวศุภร ศิริวรรธนาภา 
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โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.ค่ายจิรประวัติ  ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ญ ปานทรัพย์ 
2 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.อ.หญิงศิริกัญญา คู่พิทักษ์ขจร 
3 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร.ท.หญิงเขมิกา พันธ์มะลี 
4 รพ.พระมงกุฎเกล้า ร.อ.หญิงโสรยา ภาพนอก 
5 รพ.พระมงกุฎเกล้า ร.ท.หญิงจุฑามาศ อาจปรุ 
6 รพ.พระมงกุฎเกล้า ร.ท.หญิงกรกนก สุวรรณพิทักษ์ 
7 รพ.พระมงกุฎเกล้า ร.ท.หญิงวริศรา ไหว้พรหม 
8 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวณัชชา เนินทราย 
9 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวกรรณิกา สายโสภา 
10 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวนัจนันท์ พรหมเสน 
11 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวชุติกาญจน์ แสงทรัพย์ 
12 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวชาลินี อับดุลเลาะ 
13 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวอรยา โต๊ะม ิ
14 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวแคทลียา ปรีคงทุ 
15 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวพัณณ์พนิต อินทรีย ์
16 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาววราพร โพธิ์หล้า 
17 รพ.พระมงกุฎเกล้า นางสาวชุติมณฑน์ ตั้งฉันทพัฒน์ 
18 รพ.สุราษฎร์ธานี นางสาวกลิ่นสุคนธ์ รวยร่ า 
19 รพ.วชิระภูเก็ต นางสาวชฎาพร บุญเจริญ 
20 รพ.กระบี่ นางสาวกัญกานต์ สาระวารี 
21 รพ.สุราษฎร์ธานี นางสาวทัศณีย์ รามแก้ว 
22 รพ.วชิระภูเก็ต นางพรทิพา บัวศรี 
23 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ร.ต.หญิงปิยวรรณ วิลาวรรณ 
24 รพ.วชิรพยาบาล นางสาวปรียาภรณ์ ยัญญลักษณ์ 
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โรงพยาบาลชลบุรี  
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.ชลบุรี นางสาวศรินยา เปลี่ยนกริม 
2 รพ.ชลบุรี นางสาวโสจิรัตน์ ทองค า 
3 รพ.ชลบุรี นางสาวลักษณา สุขเกษม 
4 รพ.อุทัยธานี นางสาวเบญจพร ค าภา 
5 รพ.บางละมุง นางสาวชนิการนต์ ชูนุช 
6 รพ.พานทอง นางสาวจินตนา เจริญสรรพกิจ 
7 รพ.พุทธโสธร นางสาวพรทิพย์ ชะเอมทอง 
8 รพ.บางพลี นางสาวนิธินันท์ กิ่งแก้ว 
9 รพ.แกลง นางสาวภิญญาพัชญ์ พานทอง 
10 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นางสาวมนัญญา สิมมา 
11 รพ.อรัญประเทศ นางสาวหทัยฑิพฆ์ ปลั่งกมล 
12 รพ.พุทธโสธร นายกิตติชัย เจริญพงษ์ 
13 รพ.บ้านบึง นายปณิธาน หิรัญราศีกุล 
14 รพ.ล าดวน นางสาวปิยาพร  สังข์โกมล 
15 รพ.สงขลา นางสาวผกาวรรณ กาญจนันท์ 
16 รพ.สงขลา นางสาวนูรมะห์ มะเละ 
17 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางสาวฑุติยา ณรงค์หนู 
18 รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวรักษ์ศิริ กงแก้ว 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 ม.สงขลานครินทร์ นางสาวภัทรกันย์ กลั่นสมจิตต ์
2 ม.สงขลานครินทร์ นายยิ่งคุณ อนันตกุล 
3 ม.สงขลานครินทร์ นางสาวมารีน่า หนูประกอบ 
4 ม.สงขลานครินทร์ นางสาววรินทร นนทะสร 
5 ม.สงขลานครินทร์ นางสาวชลันดา กูสนั่น 
6 ม.สงขลานครินทร์ นางสาวอังคณา ชัยชะนะ 
7 ม.สงขลานครินทร์ นางสาวจุฑาทิพย์ ชมบุญ 
8 ม.สงขลานครินทร์ นางสาวอุรัสยา กรีฑาภิรมย์ 
9 รพ.หาดใหญ่ นางสาวสุไรบ๊ะ จินตาพันธ ์
10 รพ.หาดใหญ่ นางสาวนิปัทมา วรรณมาตร 
11 รพ.ตรัง นางสาววรรณดี บรรจงการ 
12 รพ.ตรัง นางสาววรรษา กุลตัน 
13 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี นางสาววิชุตา หมันเหร็ม 
14 รพ.สุไหงโก-ลก นางสาวสุริยานา เจ๊ะเง๊าะ 
15 รพ.สุไหงโก-ลก นางสาวการีซัน บาโด 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 ม.ขอนแก่น นางสาวกิตติญา วงนารี 
2 ม.ขอนแก่น นางสาวมณีรัตน์ นามคุณ 
3 ม.ขอนแก่น นางสาวพัชรพร เลไธสง 
4 ม.ขอนแก่น นางสาวภิรฎา ค าสุนันท์ 
5 ม.ขอนแก่น นางสาวพภัทรวนันท์ ทันศรี 
6 ม.ขอนแก่น นางสาวไพลิน คันธภูมิ 
7 ม.ขอนแก่น นางสาวมลชญา หอมบุญมา 
8 ม.ขอนแก่น นางสาวศศิภา ปะเมธา 
9 รพ.ร้อยเอ็ด นายกฤษดา  วิเชียรลม 
10 รพ.ร้อยเอ็ด นางสาวอาภาศิริ  ทองโคตร 
11 รพ.ชุมแพ นางสาววิลาวัลย์  อ่อนโชต ิ
12 รพ.กระนวน นางสาวจารุพิชญา  มณีภักดี 
13 รพ.สกลนคร นางสาวอาภัสรา นามสง่า 
14 รพ.สกลนคร นางสาวปราณี ภาวงค์ 
15 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายพิพัฒน์พงศ์ นาคเสน 
16 รพ.เพ็ญ นางสาวดลใจ เทศเรียน 
17 รพ.บัวใหญ่ นางสาวรินนา  พลยางนอก 
18 รพ.ชัยภูมิ นายอภิรักษ์  ฝาชัยภูมิ 
19 รพ.บุรีรัมย์ นางสาวกาญจนา  อินรัมย์ 
20 รพ.ประโคนชัย นางสาวสโรชา  น านาผล 
21 รพ.เกาะสมุย นางสาวประพิมพ์ภรณ์ เจริญภักด ี
22 รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น นางสาวอริยาภรณ์ วงษ์ศรีธาตุ 
23 รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวปิยะพิชญตร์ ประวิตรกูล 
24 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวปาริฉัตร ฉาไธสง 
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โรงพยาบาลขอนแก่น 

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.ขอนแก่น นางสาวอัจฉรา สะตะ 
2 รพ.ขอนแก่น นางสาวปาริชาติ พานิชศิร ิ
3 รพ.ขอนแก่น นางสาวยุวนา เพ่ือนสงคราม 
4 รพ.ขอนแก่น นายชนะพงษ์ แก่นพรม 
5 รพ.บางปะอิน นางสาวดวงหทัย อินโต 
6 รพ.ปทุมธานี นางสาวกาญธการ์ กระจ่าง 
7 รพ.เสนา นางสาวสุพิชญา นิลพัฒน์ 
8 รพ.ร้อยเอ็ด นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีภักดี 
9 รพ.มหาสารคาม นางสาวรวิวรรณ  ตะโน 
10 รพ.กาฬสินธุ์ นางสาวสุวิมล  วรรณโณนาม 
11 รพ.กาฬสินธุ์ นายอนุชิต  ทะสีละ 
12 รพ.สิรินธร นางสาวนภัสนันท์  อัคฮาด 
13 รพ.สุวรรณภูมิ นางสาวนฤมล  ศรีโสดา 
14 รพ.บ้านไผ่ นางสาวธนาภรณ์  ยะหล่อม 
15 รพ.เกษตรวิสัย นางสาวหนูกุล  ไทยสวน 
16 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย นางสาวอรวรรณ  แพงพันตอง 
17 รพ.สมเด็จ นายอมร  ปัททุม 
18 รพ.ชนบท นางสาววิไลวรรณ  สูงแข็ง 
19 รพ.แวงใหญ่ นางสาวอุษณี  แปลยาว 
20 รพ.น้ าพอง นางสาวสุชาวดี  ทิพย์อ าอ่อน 
21 รพ.สกลนคร นายอภิสิทธิ์ ฮุยไชยราช 
22 รพ.เลย นางสาวกอบแก้ว เหล่าศรีชัย 
23 รพ.บึงกาฬ นางสาวเจนจิรา สุโพธิ์เคน 
24 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นางสาววีระวรรณ์ วงศ์เครือศร 
25 รพ.นครไทย นายภูธเรศ  ป้องคูหลวง 
26 รพ.ล าพูน นางสาวฐิติมา ธรรมทิน 



 

12       

โรงพยาบาลพุทธชินราช 
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.พุทธชินราช นางสาวสุรางค์รัตน์ มั่นทรัพย์ 
2 รพ.พุทธชินราช นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เรือง 
3 รพ.อุตรดิตถ์ นายธนัท  ต้นเจริญกิจ 
4 รพ.เพชรบูรณ์ นายวิษณุ  สุยะนา 
5 รพ.สุโขทัย นางสาวกฤษณา  ขอบใจ 
6 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย นางสาวสุธาสินี  เต็มแบบ 
7 รพ.หล่มสัก นายชนะ  ป้องท้าว 
8 รพ.วังทอง นางสาวกิตติมา  โตมาปา 
9 รพ.อุตรดิตถ์ นางสาวพิมนภา  ส าราญนนทมาศ 
10 รพ.ก าแพงเพชร นางสาวพิมพ์ปวีณ์ จีรจิตรภากร 
11 รพ.ก าแพงเพชร นางสาวภัชราภรณ์ สืบวงษา 
12 รพ.ก าแพงเพชร นางสาวรัตนวรรณ พวงทอง 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวกมลพรรณ ณัฎฐาหฤษฎ ์
2 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวกัญปมน ทิพโม 
3 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวธัญวรัตน์ แนวหาด 
4 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวปิยภรณ์ ทอนโพธิ์ 
5 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวยุวดี พันธ์ช้าง 
6 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวสุจิราภรณ์ เกิดอยู ่
7 ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวสุวดี เจียมทอง 
8 ม.ธรรมศาสตร์ นายอรุณ สมาด 
9 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ นายอิลฮาม  ดอเลาะ 
10 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ นายพินิต นิวาตบุตร 
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โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.มหาราชนครราชสีมา นายพงศ์พันธุ์  นครจันทร์ 
2 รพ.มหาราชนครราชสีมา นางสาวแพรพลอย  พลธรรม 

3 รพ.มหาราชนครราชสีมา นางสาววรดา  กิจจาชาญชัยกุล 

4 รพ.มหาราชนครราชสีมา นายทัศนัย  พูนกลาง 

5 รพ.มหาราชนครราชสีมา นางสาวปรีชญา  จังหวัดกลาง 
6 รพ.มหาราชนครราชสีมา นางสาวกรองกาญจน์  ภูโททอง 
7 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นางสาวรุ้งมณี รัตนเรืองวิมาน 
8 รพ.พิจิตร นายเจษนิพัทธ์ พิกุลเงิน 
9 รพ.พิจิตร นางสาวณัฐณิตา เจริญทิม 
10 รพ.ก าแพงเพชร นางสาวณิชกานต์ โมกขศกัดิ์ 
11 รพ.สระบุรี นางสาวชุลีรัตน์ มาศรี 
12 รพ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวคัดนางค์ ชมชื่น 
13 รพ.สระบุรี นางสาววนัจนันท์ จันทะวงษ์ 
14 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นางสาวสุจิตรา  บุบผาชาติ 
15 รพ.ด่านขุนทด นางสาวขวัญลดา  ราชวงศ์ 
16 รพ.ล าปลายมาศ นางสาวนิรมล  วงษ์เมือง 
17 รพ.ปราสาท นางสาวนิพัทธา  ผลจันทร์งาม 
18 รพ.ศีขรภูมิ นางสาวเจษฎา  สีทอง 
19 รพ.โนนสูง นายสัตยา  กล่อมปัญญา 
20 รพ.ปากช่องนานา นางสาวทิวาวรรณ  พิมมะขัน 
21 รพ.วาปีปทุม นางสาวธันยพร  อุดมศิลป ์
22 รพ.กันทรลักษ์ นายเผ่าพงศ์  ราษี 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค ์

ล าดับ โรงพยาบาล ชื่อ-นามสกลุ 
1 รพ.ศรีสะเกษ นางสาวศุภศร  ยิ่งยงค์ 
2 รพ.ศรีสะเกษ นางสาวธัญญลักษณ์  ก าจัด 
3 รพ.ศรีสะเกษ นายพีรันธร  มัคนา 
4 รพ.ศรีสะเกษ นางสาวณัชชริญา  ชินทอง 
5 รพ.ศรีสะเกษ นางสาวบุนยนุช  แท่งทอง 
6 รพ.ยโสธร นางสาวพลอยไพลิณ  ชลธ์ธิมากรณ์  
7 รพ.มุกดาหาร นายพิรพันธ์  ไชยเพชร 

8 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นางสาวพิมพ์ประภา ดรุณพันธ ์

9 รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นางสาวจิราภรณ์  ดวงแก้ว 

10 รพ.วารินช าราบ นายชัยณรงค์  อินทร์ขาว 

11 รพ.ตระการพืชผล นางสาวสกาวเดือน  บุญเติม 
12 รพ.พิบูลมังสาหาร นางสาวอิสรารัตน์  ครองบุญ 
13 รพ.มุกดาหาร นางสาวมัลธิภา  บุญโทเงิน 
14 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา นางสาวมณสิการ  ชนะวงศ ์
15 รพ สุรินทร์ นางสาวสุวนันท์  พูลประเสริฐ 
16 รพ สุรินทร์ นางสาวพิชญาภา  ยืนยง 
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โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เรืออากาศโทหญิงกัญญณัช ถนอมแจ่ม 
2 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เรืออากาศโทหญิงฌลา คงถาวร 
3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เรืออากาศโทหญิงกชพร เคหะนันท์ 
4 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เรืออากาศโทหญิงรวิวร ชุติอ าไพวงษ์ 
5 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เรืออากาศโทหญิงนุชนารถ อินทนา 
6 รพ.นครนายก นายธกร ปรีดาธีระกุล 
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โรงพยาบาลนครพงิค์ 

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.นครพิงค์ นางธิดารัตน์ เสนเสาร์ 
2 รพ.นครพิงค์ นางสาวจุฑาทิพย์ เรือนมูล 
3 รพ.นครพิงค์ นางสาววราภรณ์ อมรเกื้อกุล 
4 รพ.ล าปาง นางสาวชไมพร ประแกกัน 
5 รพ.น่าน นายสิทธิชัย บุญมา 

6 รพ.น่าน นางสาวอัจฉยา ร้านบ้านแพ้ว 
7 รพ.ฝาง นายอภิเดช จันทร์สว่าง 
8 รพ.จอมทอง นางสาวอารุณี ศรีจอมแจ้ง 
9 รพ.สันทราย นางสาวรัตนา ค าวัง 
10 รพ.สันป่าตอง นางสาวฐิติชญาญ์ สุค าปัน 
11 รพร.ปัว นางสาวกรรณิกา วุฒิไชย 
12 รพ.แม่สะเรียง นางศิริพร ค าใหม่ 
13 รพ.แม่สอด นางสาวกัญชลิกา  บุญตาเห็น 
14 รพ.แม่สอด นางสาวมะลิวัลย์  สามคุ้มพิม 
15 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นายตะวัน แซ่ห่าน 
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โรงพยาบาลนครปฐม 

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ - นามสกุล 

1 รพ.บางใหญ่ นางสาวพรนภา รามจุล 
2 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  น.ส.ปาริชาติ มหาแก้ว 
3 รพ.ด าเนินสะดวก น.ส.วาสิตา ปุญญรัตนศรีขจร 
4 รพ.กระทุ่มแบน น.ส.ธนัชพร ป่ินเอก 
5 รพ.โพธาราม น.ส.รุ่งฤดี รอดเชื้อจีน 
6 รพ.พหลพลพยุหเสนา น.ส.นิสารัตน์ จรูญรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19       

โรงพยาบาลอุดรธานี 

ล าดับ โรงพยาบาล ช่ือ-นามสกุล 

1 รพ.อุดรธานี นางสาวณัฎฐณิชา สุรภีร์ 
2 รพ.อุดรธานี นางสาวนัดดาวดี อรมาตร 
3 รพ.พะเยา นางสาวสุภาพร สุวรรณรัตน์ 
4 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสาวอุษา  บัวเกตุ 
5 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสาวกรกนก  รัตนคช 
6 รพ.อ่างทอง นางสาวศิรดา  พนิชจีระสิน 
7 รพ.กุมภวาปี นางสาวอภิษฎา บุตรโพธิ์ 
8 รพ.วานรนิวาส นางสาวสิริขวัญ แก้วค าแสน 
9 รพ.วานรนิวาส นางสาวเพ็ญสิริ สังกฤษ 
10 รพ.บ้านผือ นางสาวจุฑาทิพย์ ปราบพาล 
11 รพ.หนองหาน นางสาวภัทรวดี สุทธิวรรณา 
12 รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย นางสาวนัฐมล วังคีรี 
13 รพ.โพนพิสัย นายวิทยา โพธิ์เป้ียศรี 
14 รพ.พังโคน นางสาวธวัลพร หน่อแก้ว 
15 รพ.สิชล นางสาวปิยพร ด าเพ็ง 
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โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นางสาวเบญจรัตน์ การสมวรรณ 
2 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นายพัชรพล พุฒปราง 
3 รพ.ขาณุวรลักษบุรี นางสาวนุชจรินทร์ อัศจรรย์ 
4 รพ.บางมูลนาก นางสาวเพียงตะวัน เพ่ิมเจริญ 
5 รพ.หนองฉาง นางสาวปรียดา สิทธิประสาท  
6 รพ.บ้านหมี่ นางสาวนุชจรีย์ เสมือนโพธิ ์

 


