รายชื�อผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลําดับ
โรงพยาบาล

ชื�อ-นามสกุล

1
2
3
4

โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

นางสาวชลิตา คําฟองเครือ
นางสาวรติกานต ดีวณิชกุล
น.ส.พัชริดา นนทคําจันทร

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

น.ส.อินทุอร สกุลไกรพีระ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลหาดใหญ
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลทหารผานศึก

น.ส.จริยาภรณ สิงทโต
น.ส.ณัฐฐา ออนแชม
น.ส.เกศรินทร ตาชัยภูมิ
นางสาวภุมรินทร คําหลาแกว
นางสาวจารี จันทโสมย
นส.ทิพรัฐ สุดเลิศ
นส.รุงนภา สุดทองคง
นางสาวจุฬาลักษณ วงษเพชร
นางสาวจิตราภรณ หนูราช
นางสาวมนัสวรรณ สระแกว
นางสาวณัฎฐา ประดิษฐ
นางสาวเกสราพร ไกรสรนภาเนตร
นางสาวปานทิพย เหลืองทอง

โรงพยาบาลศูนยการแพทย ม.แมฟาหลวง
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปราณปรียากร ฟองมัน
นางสาวนิชนิภา นาวงศ

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ

นางสาวเบญจพร มงคลมะไฟ
นางสาวนิตยา ธรรมเจริญ
นางสาวสุดารัตน ปลั่งกลาง
นางสาวเมวิกา อุยวงศศา
นางสาวยุพารัตน สายโรจนพันธ

โรงพยาบาลศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประธาน

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

โรงพยาบาลศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประธาน

โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศูนยการจนาภิเษก
โรงพยาบาลศูนยการจนาภิเษก
โรงพยาบาลศูนยการจนาภิเษก

นางสาวสิรีธร จันทรปลา
นางสาวจิรนันท คาคาม
ร.ต.อ.หญิง ธิมาพร วันทอง
นางสาววาสนา โพธิ์สุข
นายฐิชิพงศ พลูสวัสดิ์
นางสาวณัฐนี บัวศรี
นางสาวอิงคพิศา ศรีธนพงศา
นางสาวพรรณกมล พงศยี่ลา
นางสาวสุจิตรา ฟงเร็ว
นางสาวอัญณิการ บุญมาดี
นายจุฑาวัชร ปนทะนะ
นางสาวณัฐธิดา สุนทโรทก
นางสาวนนทรักษ บุญญะดิษฐ
นางสาวบุษบา ศรีนิมิตร
นางสาวปริมมรวิร ตอรบรัมย
นางสาวมลิวัลย ชูสุข

รายชื�อผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
โรงพยาบาลกระทุมแบน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
สถาบันบําราศนราดูร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลดานชาง

ชื�อ-นามสกุล

นางสาวยุภาพร พรหมสวัสดิ์
นางสาวทรรศนีย กาวีวน
น.ส.ชนิตรนันท ขันธิรัตน
น.ส.สุภาวดี ศรีทองกูล
นางน้ําตาล โกลากุล
น.ส.คนธภัส แกวนุภาพ
นส.สุมิตตา ทรงสวัสดิ์
นางสาวนฤมล ขันอาสา
นางสาวจริยา บุญหวังชวย
นางสาวประภัสรา ยาใจ
นางสาวพรทิพย ดันมีแกว
นางสาวนิธิดา พูนอย
นางสาวผาณิตา กาสําโรง
นางสาวปรารถนา ปนไชย
นางสาวธัญพิชชา นันทพงษ
นางสาวศตพร กลัดเข็มเพชร
ร.ต.หญิง.กนกกาญจน คงสม
วาที่ ร.ต.ท.หญิง ลลิตา ตอชีวี
นางสาวทิพทิวา จําปาบุรี
นายนันทพงศ สุวรรณเลิศยิ่ง
น.ส.สุนิษา ศรีบุญเพ็ง

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวกรกนก ธงริ้ว
นางสาวเจนจิรา พุฒศรี
นางสาววรดา เสริมเฉลียว
นางสาวกาญจนา ศรีสําราญ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวปนัดดา โคตรโย
นางสาววันดี มัญจะกาเภท
นางสาววัลที วาสนาเจริญ
นางสาวณาฐวรรณ รัตนพงษ
นางสาวภูสุดา วรรณสกุล
นางสาวเจนจิรา คําพล

โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายสุระพันธ ธนสารพานิช

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลราชวิถี
ลําดับ
โรงพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล
1
โรงพยาบาลแมจัน
นางสาวทองประกาย ชมกลิ่น
2
โรงพยาบาลทาสองยาง
นางสาววิจิตตรา เอียหาญ
3
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
นายวชิรพล อยูเลห
4
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
น.ส.สุพัตรา ลัดกรูด
5
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
น.ส.กิ่งกาญจน เลิศเวช
6
โรงพยาบาลพระจอมเกลา
น.ส.เสาวลักษณ ไมโพธิ์
7
โรงพยาบาลมะการักษ
นายเกรียงไกร ปุณณะการี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางภัทรวดี เหมือนใจ
8
9
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นส.วรรณิดา ทิพยุทธ
10
โรงพยาบาลระนอง
นส.นิชชกานต จีนจิ๋ว
11
โรงพยาบาลเกาะสมุย
นางสาวจันทรจิรา อูคงคา
12
โรงพยาบาลยะลา
นางสาวอาอีเสาะ สะมะแอเจะมะ
13
โรงพยาบาลยะลา
นางสาวฟาตีเมาะ บาสอ
14
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
นางสาวปรีชญา ประสิทธิชัยพานิช
15
โรงพยาบาลเลิดสิน
นางสาวมนัสพร ทิมทอง
16
โรงพยาบาลเลิดสิน
นางสาวพิชชาพร กันเทียน
17
โรงพยาบาลเลิดสิน
นางสาวภูณัฐตา เมตติกานนท
18
สถาบันโรงทรวงอก
นางสาวทัศนีย นามมุงคุณ
19
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
นางสาวพัชรนันท สวนสุข
มหาวิทยาลงกรณธัญบุรี
นางสาวกัลยา รักษจันทร
20
21
โรงพยาบาลสงฆ
นางสาวสุพัตรา กอมนชัย
22
นางสาวกัญญกมล วิญญหัตถกิจ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
23
นางสาววณัฐกานต มาณกิจ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
24
โรงพยาบาลตากสิน
นางสาวกรวรรณ คงทอง
25
นางสาวชฎาพร พงษดวง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
26
27
28
29
30
31
32

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพฯ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติฯ

นางสาวแคทรียา สีวะกุล
นางสาวธนัญญา ดาราสุวรรณ
นางสาววิมลสิริ ปานเนียม
นางสาวภวิกา เหมสรรณ
นางสาวแพรพิไล กองนอย
นางสาวพัทธนันท เชาวพรอม
นางสาวจิรนารถ หอมหวล

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ลําดับ
โรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลพาน
2 โรงพยาบาลพบพระ
3 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
4 โรงพยาบาลพุทธโสธร
5 โณงพยาบาลพุทธโสธร
6 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
7 โรงพยาบาลสิชล
8 โรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทลัยแมฟาหลวง
9 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
10 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
12 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
13 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
15 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
16 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
17 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
18 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
20 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
21 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
22 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
24 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธนาภรณ ศรีธิเมืองใจ
นางสาวศิรประภา อินทนุ
นางสาวนุชนารถ ทินอยูวงษ
นายณัฐภัทร สุทธชยานนท
นางสาวเพ็ญนภา มิตรเจริญ
นางสาวยุพรินทร มณีวงษ
นางศศิธร อินทพัฒน
นางสาวชญลักษณ ตรีพิศ
นางสาวบุญจิรา กกมาศ
นางสาวบัณฑิตา หนูชวย
ร.ต.หญิง.ปทมา กองแกว
ร.อ.หญิง กมลวรรณ พวงตะกูล
ร.ต.หญิง ปานชีวา โภคาพานิชย
ร.ท. หญิง กุลกนิษฐ แยมเกตุ
ร.อ.หญิง ปรีชญา สมออน
ร.ท. หญิง วัชริณี สงฆสัง
ร.อ.หญิง สุจิตราภรณ นิคม
ร.อ.หญิง ทัศนา กระออมแกว
ร.อ.หญิง วิมลลักษณ วิเศษวงศชัย
ร.อ.หญิง จีรภา สุรโชติ
ร.ท.หญิง สุภชา กริชเพชร
ร.ท.หญิง ภัทรพร จันทรเมืองไทย
นางสาว มายารีย ดลประสิทธิ์
นางสาว รัชฏาภร พิมพเสน

รายชื�อผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลชลบุรี
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลบานแพว

ชื�อ-นามสกุล
นางสาวเกตนสิรี สุขสมบูรณ

2

โรงพยาบาลระยอง

นางสาวชนิดาภา อภิวัฒนานนท

3

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

นางสาวกรกช บุญสิทธิ์

4

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

นางสาวนันทิพร มณฑา

5

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

นางสาววิชชุดา บุญธรรม

6

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

นางสาวกรรณิการ งามแสง

7

โรงพยาบาลตราด

นางสาวนุจรี บุตรดี

8

โรงพยาบาลพนัสนิคม

นางสาวไพริน เทศเจริญ

9

โรงพยาบาลบางละมุง

นางสาวพิมลวรรณ ชํานาญเวช

10

โรงพยาบาลพนัสนิคม

นายกิตติพงษ ปราณี

11

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

12

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

นายสหภาพ สอนวิสัย
นายบรรพต มาตยสหี า

13
14

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

นางสาวไพรินทร สมผุย
ร.ต.หญิง สิริโสภา สมบูรณชัย

15

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

16

โรงพยาบาลชลบุรี

ร.ต.นาตยา สุภัทรกุล
นายธีรวัฒน รักษา

17

โรงพยาบาลชลบุรี

นายทิวากร บุณมาก

18

โรงพยาบาลชลบุรี

นางสาวจันทรา เพชรโอภาส

19

โรงพยาบาลชลบุรี

นางสาวปุณณดา โพธิสิน

20

โรงพยาบาลชลบุรี

นายมูฮาหมัดนาอีม เจะมะ

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลกระบี่
2
โรงพยาบาลไชยา
3
โรงพยาบาลสตูล
4
โรงพยาบาลยานตาขาว
5
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
6
โรงพยาบาลสะเดา
7
คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
8
คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
9
คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
10 คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
11 คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
12 คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
13 คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
14 คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฟูไรดา นายาว
นางสาวจันทิมา หนูเพ็ง
นางสาวปรียานุช ดาเระหมีน
นางสาวสุภารัตน สังขาว
นางสาวซารีพะ แวโซะ
นางเกศแกว คลิ้งไชย
นางสาวสุณิสา ขนุนออน
นางสาวศศิวิมล นาคเผือก
นางสาวบุษกร บุญคลองเตย
นางสาวศิวพร เขตตพันธ
นางสาวเพ็ญพิชชา เกตุษา
นายปฏิภาณ เลาหะตานนท
นางสาวภาชินี นกนอย
นางสาวกนกวรรณ ทวีกายุจันทร

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
2
โรงพยาบาลกาฬสินธุ
3
โรงพยาบาลมหาสารคาม
4
โรงพยาบาลมหาสารคาม
5
โรงพยาบาลชุมแพ
6
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ
7
โรงพยาบาลสกลนคร
8
โรงพยาบาลสกลนคร
9
โรงพยาบาลเลย
10 โรงพยาบาลเลย
11 โรงพยาบาลหนองคาย
12 โรงพยาบาลานรนิวาส
13 โรงพยาบาลวานรนิวาส
14 โรงพยาบาลสวางแดนดิน
15 โรงพยาบาลบุรีรัมย
16 โรงพยาบาลชัยภูมิ
17 โรงพยาบาลนางรอง
18 โรงพยาบาลบุรีรัมย
19 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุนารี
20 โรงพยาบาลสุทธาเวช
21 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
22 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
23 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
24 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชระ ชิณมาตย
นางสาวภัชภิชา นิลโคตร
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีวงษ
นายนัธทวัฒน อุราแกว
นางสาวศิริเพ็ญ ถาวรทรัพยฐกุล
นางสาวตติพร ชีระศิริโชติ
นางสาวอมรรัตน นาทองไชย
นายจักรชัย ตนเกษ
นายบุญธริศร นามนุษยศรี
นางสาวอัญชลี ปุราสะกา
นางสาวชมพูนุท ไชยยงค
นางสาวณัฐธิดา บัวลี
นางสาวชรันดา เถาวสอน
นางสาวนิศาชล แกนไชย
นางสาววิภาวรรณ เติมงาม
นางสาวพัณณิษา จุลทาหวา
นางสาวชฎาพร ดาโสม
นางสาวอาภัสรา พุทธบุรี
นางสาวพรวิสา เกษทองมา
นางสาวพัชรา ศรีสวัฒน
นางสาวทิพานัน จันแสน
นางสาวรุจิรา นีระพจน
นางสาวสุทธิกานต โพธิ์แสง
นางสาวระพีพร ไชยพิมพ

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลขอนแกน
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
2
โรงพยาบาลหัวหิน
3
โรงพยาบลหัวหิน
4
โรงพยาบาลระยอง
5
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
6
โรงพยาบาลมหาสารคาม
7
โรงพยาบาลบานไผ
8
โรงพยาบาลเสลภูมิ
9
โรงพยาบาลพยัคมภูมิพิสัย
10 โรงพยาบาลสกลนคร
11 โรงพยาบาลสกลนคร
12 โรงพยาบาลบึงกาฬ
13 โรงพยาบาลบึงกาฬ
14 โรงพยาบาลสกลนคร
15 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
16 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
17 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
18 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
19 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
21 โรงพยาบาลศูนยการแพทย ม.แมฟาหลวง
22 โรงพยาบาล มหาวิทยัยเทคโนโลยีสรุนารี
23 โรงพยาบาลขอนแกน
24 โรงพยาบาลขอนแกน
25 โรงพยาบาลขอนแกน
26 โรงพยาบาลขอนแกน

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรวรรณ เพชรคง
นางสาวกุลลิศรา เชื้อมอญยาว
นางสาวจันทรรัตน แสงสวาง
นางสาวอรประภา มหาเขตร
นางสาวอัจฉราภรณ ลอจันดา
นางสาวนิศารัตน แกวสีขาว
นางสาวประกายมาศ สิทธิบุน
นางสาวมุธิตา เหลื่อมไสย
นางสาวกัลยกร สุทธิสาร
นางสาวฝนทิพย เจินธรรม
นางสาวพิชญสินี นันทะรัตน
นางสาวผกามาศ อินทรสิทธิ์
นางสาวมณีจันทร จันทรโคตร
นางสาววิยะดา เนตรมหา
นางสาวสุกัญญา นิยม
นางสาวขวัญฤทัย สุขวิวัฒนพร
นางสาวชลิกานต ศรีคง
นางสาวรัชฎาภรณ บุญรอด
นายเกรียงศักดิ์ กรัดทาน
นายสิทธิกร พรหมรักษา
นางสาวชนากานต บัญจขันธ
นางสาววาสนา ขันธสันเทียะ
นางสาวพนิดา แสนเสาร
นางสาวกุลวดี บัณดิษฐ
นางสาวปนนันท ศิริจันทร
นางสาวไพรินทร เพชรนอย

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ลําดับ
โรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลเวียงสา
2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ
3 โรงพยาบาลสวรรคโลก
4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ
5 โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
6 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
7 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
8 โรงพยาบาลกําแพงเพชร
9 โรงพยาบาลเชียงคาน
10 โรงพยาบาลพุทธชินราช
11 โรงพยาบาลพุทธชินราช
12 โรงพยาบาลพุทธชินราช

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพ็ญนภา แกวธรรม
นางสาวพนิดา หมอแพทย
นางสาวณัฐยา ชูเชิด
นายสิทธิพงษ ชานอย
นางสาวนิรมล ยันตวิเศษ
นางสาวพนิดา มากมี
นายวรายุทธ คลังดวน
นางสาวนภัสภรณ ตาคําชัย
นางสาวฐิตติยา อินทรีย
นางสาวพัชรวดีฐ เอมชาวนา
นางสาววรรณา พัดเงิน
นางสาวภธิดา นิ่มพานิช

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ลําดับ
โรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลลําปาง
2 โรงพยาบาลนาน
3 โรงพยาบาลนาน
4 โรงพยาบาลตาคลี
5 โรงพยาบาลบางบัวทอง
6 โรงพยาบาลบางใหญ
7 โรงพยาบาลปทุมธานี
8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมนตนารี พลายสาร
นางสาวปริญญารัศมิ์ ภพพิชากุญช
นางสาวณัฐวดี ปนติ๊บ
นางสาวทรายแกว ศรีสวัสดิ์
นางสาวอมรรัตน สงวนศรี
นางสาวเนติลักษณ คลายเจียว
นางสาวภัสสร ณ นคร
นางสาวกัณหธรี กฤษณัมพก

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ลําดับ
โรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลกบินทนบุรี
2 โรงพยาบาลเทพรัตน นครราชสีมา
3 โรงพยาบาลพิมาย
4 โรงพยาบาลปราสาท
5 โรงพยาบาลดรบุรี
6 โรงพยาบาลดานขุนทด
7 โรงพยาบาลสังขะ
8 โรงพยาบาลสูงเนิน
9 โรงพยาบาลเทพรัตน นครราชสีมา
10 โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค
11 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
13 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
14 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
15 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
16 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเปมิกา ตูสิมมา
นายภาณุวัฒน นากระโทก
นางสาวพีรยา โฉมทอง
นางสาวปนิตา ศรีสนั่น
นางเกษราวลี สังขวงษ
นางสาวบุษกร กิ่งดอนนอก
นางสาวอังคณา ปานทอง
นายไพรัช นอมสูงเนิน
นางสาวสุวารัตน มุงออมกลาง
นางสาวเบญจวรรณ สิงหกุล
นางสาวพีมชญาณ อภิษฐานันทน
นางสาวกาญจนา อูพิมาย
นางสาวภคมน สมบูรณทรัพย
นางสาวพิจิตรา บุญพาโชค
นางสาวณัฏฐณิชา ณรงค
นางสาวกนกวรรณ มหาอุตร
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ลําดับ
โรงพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล
1 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
นางสาวทิพยรัตน แกวสมศรี
2 โรงพยาบาลธาตุพนม
นางสาวรัตติกาล วงคเทราช
3 โรงพยาบาลสุรินทร
นางสาวกฤษณา ยาคํา
4 โรงพยาบาลรัตนบุรี
นางสาวสุกัญญา นาเมืองรักษ
5 โรงพยาบาลสุรินทร
นายนพรัตน เครือวัลย
6 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
นางสาวธิดา ปนอําพล
7 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
นางสาวกานตทิมา แขนอก
8 โรงพยาบาลมุกดาหาร
นางสาวพูกลิ่น พระสุพรรณ
9 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นางสาวมุฑิตา จําปาทอง
10 โรงพยาบาลวารินชําราบ
นางสุรียรัตน ปกการะโต
11 โณงพยาบาลเลิงนกทา
นางสาวนัฐธิญา เมืองพิล
12 โรงพยาบาลเลิงนกทา
นางสุกัญญา กิจงาม
13 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
นายณรงคพล มั่นคง
14 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
นางสาวศิริเพ็ญ จงเทพ
15 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
นางสาวณัฐชยา วงศชา
16 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
นางชุติมณฑน ชาววัง

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ลําดับ
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลพิจิตร
2
โรงพยาบาลนครนายก
3
โรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช
4
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
5
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
6
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจริยา บัวหลวง
น.ส.อรนิภา นาคสระเกษ
นางสาวเจนจิรา ดําเอียด
เรืออากาศโทหญิงจินตหรา มงคลดี
เรืออากาศโทหญิงศิรินญา ดาบทอง
เรืออากาศตรีหญิงจิราพร อําพันธ
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โรงพยาบาลนครพิงค
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลจอมทอง
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลเชียงคํา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราปว
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลเวียงปาเปา
โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงพยาบาลนครพิงค

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกฤติยา แสนแกว
นายนิคม แกวสุระ
นายศุภสิทธิ์ โสบรรทา
นางสาวอาวัชดา กัลยา
นายพันธธวัช หอมนาน
นางสาววรวรรณ ลํานอย
นางวรางคศิริ คําแหลง
นายธนาวุฒิ แกวปญญา
นางประกายเดือน พิกุลขาว
นางสาวนงคราญ สารเอื้อย
นางสาวอมิตา เทพาชุมภู
นายสิทธิพงษ กุณะ

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลนครปฐม
ลําดับ
โรงพยาบาล
ชื่อ - นามสกุล
1
โรงพยาบาลอางทอง
นางสาวเกศินี เขียวแกว
2
โรงพยาบาลสามพราน
นางสาวฐิตารีย สุทธิ
3
โรงพยาบาลทอง
นางสาวจุฑามาศ จีนอนงค
4
โรงพยาบาลตากสิน
นางสาวสุรียพร พวงคํา
5
นางสาวฐาปนีย รวมชนอนุเคราะห
โรงพยาบาลนครปฐม
6
นางสาวมินตรา ภูจําปา
โรงพยาบาลนครปฐม

รายชื�อผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลอุดรธานี
ลําดับ
โรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลสระบุรี
2 โรงพยาบาลสระบุรี
3 โรงพยาบาลกุมภวาป
4 โรงพยาบาลกุมภวาป
5 โรงพยาบาลบานดุง
6 โรงพยาบาลนากลาง
7 โรงพยาบาลโซพิสัย
8 โรงพยาบาลหนองหาน
9 โรงพยาบาลราษีไศล
10 รพ.โรงพยาบาล
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี
12 โรงพยาบาลสงขลา
13 โรงพยาบาลสงขลา
14 โรงพยาบาลอุดรธานี
15 โรงพยาบาลอุดรธานี

ชื�อ-นามสกุล
นางสาวนิฤมล อินตะรินทร
นางสาวพรชนก เผือกพิบูลย
นายภูดิศ แกวศิริ
นางสาววาทินี ศรีละวงษ
นางเพชรรัตน สุขเกษม
นางสาวศศิธร โหมงพุฒ
นางสาวอรอุมา แกวคุณเมือง
น.ส.อังสุดา ธาตุไพบูลย
นายมาโนชญ โพนเงิน
นางสาวสุดารัตน กระจางศรี
นางสาวรอกีเยาะ อาลีกอย
นางสาวนารีซาร ดาราแม
นายไกรวิทย เภาทอง
นางสาวสุพรรณี วงศทาว
นางสาวยุวดี สาริมาตย

รายชื่อผูเขาฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล พ.ศ.2564-2565
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

โรงพยาบาลกําแพงเพชร

นางสาวฐิติมา ศุภราทิตย

2

โรงพยาบาลอุทัยธานี

นางสาวปยะฉัตร เผือกโสภา

3

โรงพยาบาลอุทัยธานี

นางสาวเพ็ญศิริ คงไทย

4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

นางสาวศิริวรรณ ไชยเดช

5

โรงพยาบาลบางมูลนาก

นางสาวพินิจวดี แพพวง

6

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

นายอดิศักดิ์ อูเสือพะเนา

