สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาสวกนกวรรณ

สนิทไทย

โรงพยาบาลชัยภูมิ

2

นางสาวพลอยจรัส

เสาร์เรือน

โรงพยาบาลลาปาง

3

นางสาวกัญชลิกา

ผรณาปิติ

โรงพยาบาลราชบุรี

4

นางสาวกมลฉัตร

กถาวิโรจน์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

5

นางสาวชลธิชา

เพ็ชรศรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

6

นายสราวุธ

บุญปลื้ม

โรงพยาบาลระยอง

7

นางสาวเพ็ญประภา

มูลราช

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

8

นางสาวจุฑารัตน์

พรหมรักษ์

9

นางสาววราภรณ์

จันสี

โรงพยาบาลกลาง

10

ว่าที่ร.ต.ต.หญิง ชุติมณฑน์

ไขแสง

โรงพยาบาลตารวจ

11

นางสาวลลิตา

เต้นย้อม

โรงพยาบาลตากสิน

12

นางสาวธัญญาลักษณ์

ชนะกุล

รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก

13
14
15
16
17

ร.ต.หญิงปราณี
ร.ต.หญิงศิริขวัญ
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวสุวรรณภา
นางสาวศิรินพร

ชาตรี
ขาวขวงศ์
นราชิต
อุนยวง
สะแกงาม

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยามหิดล
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

18

นายสถิตย์

ผดาเวช

โรงพยาบาลสิรินธร สานักการแพทย์ กทม.

19

นายชาคริต

คนใหญ่

โรงพยาบาลสิรินธร สานักการแพทย์ กทม.

20

นายรัฐพงศ์

ทองสุข

21
22

นายวุฒิชัย
นางสาวหัสยา

นิ่มนงค์
หล้าตุ้ย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จ.
นนทบุรี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

23

นางสาวอิสราพร

จันทหาร

โรงพยาบาลขอนแก่น

24

นางสาวสุวิมล

สมบัติมี

โรงพยาบาลขอนแก่น

25

นางสาวชัชฎาภรณ์

เมืองน้อย

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

26

นางสาวศิริพรรณ

สิตะรุโณ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

27

นางสุภาวดี

โพธิ์ศรีนาค

โรงพยาบาลศรีธัญญา

28

นางสาวสมกมล

ศรีสุข

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

29

นางสาวกัณฑิกา

พันทวี

โรงพยาบาลสระบุรี

30

นางสาวจินตนา

ลินสิงห์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

31

นางสาวฑุติยา

ณรงค์หนู

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

32

นางสาวขนิษฐา

วรสานนท์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

33

นางสาวกัญรณัช

สุระป้อม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

34

นางสาววรดา

35

นางสาวลลิตา

ต๊ะตุ้ย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

36

นางสาวมาลิน

นามมูลตรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

37

นางสาวมัชฌิมา

เกิดศรีทอง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

38

นางสาวอนงค์นาถ

วุฒิพรหม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

39
40

นางสาวจิตชนก
นางสาวจรินทร์ทิพย์

ปาชม
ชูจิตร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กุลทรัพย์มณี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นายรัญชกร

อินโพธิ์

โรงพยาบาลแพร่

2

นายสิงห์หาญ

จันใย

โรงพยาบาลอุ้มผาง

3

นางสาวอภิญญา

บัวแย้ม

โรงพยาบาลพิจิตร

4

นางเหมือนฝัน

เชื้อจีน

โรงพยาบาลปทุมธานี

5

นางสาวโสรญา

ดาปี

โรงพยาบาลปทุมธานี

6

นายปุณณเมธ

ดิษฐเกษร

โรงพยาบาลสามพราน

7

นางสาวอุไรวรรณ

หงษ์เวียงจันทร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

8

นางสาวณิชารัศม์

ชัยสุทธิกุลรัตน์

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

9

นายพีรดนย์

ศรีวิพัฒน์

โรงพยาบาลจ้าพระยายมราช

10

นางสาวนิสา

ฤทธิ์ศรีสันต์

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

11

นางสาวลินพิชญ

ขาวผ่อง

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

12

นางสาวนัฐกานต์

ปรางพิทักษ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

13
14
15
16
17

นางสาวสุชาณี
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวอนัญญา
นางสาวนรารัตน์
นายธีรพงษ์

ลิ้มนุกูล
ครุฑสังข์
วิรัษพันธุ์
สุขเมฆ
นาคเพ่งพิศ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

18

นางสาวนริศรา

มุ่งหมาย

โรงพยาบาลกลาง

19

ว่าที่ ร.ต.อ.ศิริพงษ์

ประทุมชุมภู

โรงพยาบาลตารวจ

20
21
22

นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวชลธิชา
นางสาววิชญาดา

แก้วกลัยา
สังวรศิลป์
สิงห์สมบุญ

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยามหิดล
โรงพยาบาลตากสิน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก

23

นางสาวพัชริดา

สุตินกาศ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

24

นางสาวชุตินาถ

แสงเฮ่อ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

25

นางสาวจุฑามาส

ธีระกิตติวัฒนา

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

26

นางสาวสุวดี

ไก่แก้ว

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี

27

นางสาวอภิญญา

บุญกล้า

โรงพยาบาลขอนแก่น

28

นางสาวพัชราพร

ศรีนคร

โรงพยาบาลขอนแก่น

29

นายทัตธนดล

เกตุขาว

โรงพยาบาลรามาธิบดี

30

นางสาวรชาภา

กิจประเสริฐ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

31

นางสาวกุลวรีย์

สวัสดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี

32

นางสาวพิมพ์ผกา

ชอบชัย

โรงพยาบาลรามาธิบดี

33

นางสาวมณฑิกาญน์

ฤาไกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลราชวิถี
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวชนันพร

สุทธหลวง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

2

นางสาวทัศนีย์

ชูทาน

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

3

นางสาวศิวิมล

ศาสตรา

โรงพยาบาลบางบัวทอง

4

นางญาณาทิพ

สีไพร

โรงพยาบาลปากเกร็ด

5

นางสาวสุนิษา

พิณทอง

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

6

นางสาวกัลย์วรส

สอดส่อง

โรงพยาบาลหัวหิน

7

นางสาวศิริลักษณ์

สมบุญจิตต์

โรงพยาบาลหัวหิน

8

นางสาวนารีรัตน์

ทวีบุญ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

9

นางสาวณัฐธยาน์

ปรางค์พันธุ์

โรงพยาบาลมะการักษ์

10

นางสาวปทุมพร

นาคสัน

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

11

นางสาวต่วนมูนีเราะห์

แมแง

โรงพยาบาลยะลา

12

นางสาวนูรีซัน

สามะอาลี

โรงพยาบาลยะลา

13

นางสาวนิตยา

ปาปะโต

โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

14

นางสาวไรมี่

มินแลเม็ง

โรงพยาบาลเลิดสิน

15

นางสาววราทิพย์

เทพจันตา

โรงพยาบาลเลิดสิน

16

นางสาววรุณาทิตย์

รุประมาณ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

17

นางสาวเมธาวี

แสงทะมาตร์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

18

นางสาวสุกัญญา

พบพืช

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ไร่ขิง)

19

นางสาวเกศินี

ศรีอินทร์สุทธ์

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ไร่ขิง)

20

นางสาวรัตนพร

สุขกลิ่น

โรงพยาบาลสถาบันราชประชาสมาสัย

21

นางสาวนันทนา

เผ่ากันทะ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

22

นางสาวศรัณย์พร

บุญเลิศฟ้า

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

23

นางสาวสุพัตรา

ประพฤติธรรม โรงพยาบาลมะการักษ์

24

นางสาวจิราพัชร

โภคาธิกรณ์

โรงพยาบาลระนอง

25

นายสุชาญ

แสงมณี

โรงพยาบาลป่าตอง

26

นางสาวกัญญรัตน์

หิงประโคน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

27

นางสาวมัลลิกา

ตันติวิวัฒน์กุล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

28

นางสาวปิยตุลย์

ทองอร่าม

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

29

นางสาวมีนรดา

แก้วคาปา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

30

นางสาวสุภาพร

ทรัพย์นัน

โรงพยาบาลราชวิถี

31

นางสาวเกศรินทร์

มาตด้วง

โรงพยาบาลราชวิถี

32

นางสาวอารีรัตน์

พุ่มทรัพย์

โรงพยาบาลราชวิถี

33

นางสาววนิดา

ศิริมา

โรงพยาบาลราชวิถี

34

นางสาวปัทมา

เสือสมิง

โรงพยาบาลราชวิถี

35

นางสาวพรทิพย์

ปุยไธสง

โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

36

นางสาวจิราพร

ใจลา

โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นายวิสุทธิ์

แสนเปา

โรงพยาบาลพบพระ

2

นางสาวภัทรวดี

มุณีเกิด

โรพยาบาลสมเด็จพยุพราชฉวาง

3

นางสาวสุพัชยา

อุต้น

โรงพยาบาลศรีธัญญา

4

นางนารินทร์

ประชุมรักษ์

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

5

พันจ่าเอกทรงพล

นฤคนธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

6

นางสาวศิรินทรา

จินดารักษ์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

7

ร้อยเอกหญิงดวงทิพย์

รักสนิท

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

8

ร้อยเอกหญิงนาพร

โยธา

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

9

ร้อยเอกหญิงมัสลิน

ศรีสมบัติ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10

ร้อยเอกหญิงนิโลบล

พรมมินทร์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11

ร้อยเอกหญิงกนกรัตน์

ปรีชาจารย์

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

12

นางสาวชลรฎา

แก้วจิตร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

13

นางสาวประกายพร

ปินตา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

14

นางสาวพรรพิสา

สุพร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

15

นางสาวปิยภรณ์

รักษาศรี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

16

นางสาวพรศิริ

คาสุวรรณ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

17

นางสาวพิกุล

สายบุตร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

18

นางสาวพรทิพย์

สินพูน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

19

นางสาวฑิฆัมพร

มโนธรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

20

นายนพดล

หีมยิ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

21

นางสาววราภรณ์

โด

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

22

นางสาวสุภัทรา

ธรรมวิจิตร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

23

นางสาวอรพรรณ

ภูมิสวัสดิ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

24

นางสาวอริยา

ปานจักร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลชลบุรี
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวศตพร

คงแสนบุตร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2

นางสาวประภาศิริ

สุดใจ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

3

นางสาวสุภาภรณ์

อารีชม

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

4

นางสาวนฤมล

วิเชียรศิลป์

โรงพยาบาลพุทธโสธร

5

นางสาวจริยา

สังคะ

โรงพยาบาลบางพลี

6

นางอัฌชา

พองพิศ

โรงพยาบาลบ้านค่าย

7

นายศิวชัย

เกียรติกังสดาล

โรงพยาบาลบ้านบึง

8

นางสาวฑิฆัมพร

ศรีทวีกาศ

โรงพยาบาลบางละมุง

9

นางสาวจินตนา

ศรีสุข

รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระยอง

10

นางสาวภัทรานิษฐ์

น้าฝน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

11

นางสาวโชคอาไพ

ประชุมพล

โรงพยาบาลบางบ่อ

12

นางอรวรรณ

อักษร

โรงพยาบาลบางปะกง

13

นางสาวณัฐฐาพร

ใจกาแหง

โรงพยาบาลบางละมุง

14

นางสาวเกศษริน

คาวังจันทร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

15

นายนพเกล้า

วรสาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

16

นางสาวมณีรัตน์

สร้อยจันทร์

โรงพยาบาลชลบุรี

17

นางสาวรุ่งนภา

พงษ์พันธ์

โรงพยาบาลชลบุรี

18

นายรพินทร์

แผ่คุณ

โรงพยาบาลชลบุรี

19

นางสาวสุณัฏฐา

สะอาด

โรงพยาบาลชลบุรี

20

นางนภัสวรรณ

จันทรเมฆา

โรงพยาบาลชลบุรี

สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรวรรณ
ศรีสวัสดิ์

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพัทลุง

2

นางสาววิภา

ชาติประสิทธิ์

โรงพยาบาลสงขลา

3

นางสาวพาดีละห์ หลีกอย

หลีกอย

โรงพยาบาลสงขลา

4

นางสาวมาริซา

รักดี

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

5

นางสาวกมลพร

สุวรรณมณี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

6

นางจงกุลณี

เจาะอาลี

7

นางสาวนิรมล

สายน้าผึ้ง

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8

นางสาวมานิตา

หนูชุม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9

นางสาวสุธาวัลย์

บริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10

นางสาวญาณภัทร

โรจน์หัสดิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11

นางสาวเจนจิรา

รัตนบุรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12

นางสาวสุชาวลี

ยอดศรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13

นางสาวณัฐติยา

หนูชต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14

นางสาวชนิกานต์

บุณเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางนิรมล

บังพิมาย

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2

นางสาวไพรินทร์

ทบวิชา

โรงพยาบาลชุมแพ

3

นายจักรพรรดิ์

ศรีประสาร

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

4

นางสาวฟ้ารุ้ง

สุพรรณ

โรงพยาบาลสกลนคร

5

นายพีระพงษ์

ซึมเมฆ

โรงพยาบาลสกลนคร

6

นางสาวณัฐพร

มุ่งต่อม

โรงพยาบาลเลย

7

นางสาวจริยา

พลซา

โรงพยาบาลเลย

8

นายเจษฎา

มิ่งขวัญ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

9

นางนิตยา

ทิพราช

โรงพยาบาลนางรอง

10

นางสาวจรินดา

น้อยมิ่ง

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

11

นางดารินทร์

ชินวงศ์

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

12

นายศรายุทธ

ไชยสุทัศน์

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

13

นางวิไลลักษณ์

ปัดสาแก้ว

โรงพยาบาลสุทธาเวช

14

นางสาวรัตติยา

นามวงศ์

โรงพยาบาลสุทธาเวช

15

นางสาวจิราพรรณ

พรมกลาง

โรงพยาบาลกระนวน

16

นางสาวนริศรา

อินทร์ตาโคตร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17

นางสาวกมลทิพย์

จันทะล่าม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18

นางสาวจันทร์จิรา

แก้วอุ่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19

นางสาวจุฑารัตน์

ทองศิริรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20

นางสาวชนัญญา

สมบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21

นางสาวยุพิณ

เลาขุนทด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22

นางสาวสุภิญญา

มโนมัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23

นายจรินทร์

นิลเกตุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24

นางสาวอรุณรัตน์

ปัทถะทุม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลขอนแก่น
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวลัดดาวัลย์

เทศเซ็น

โรงพยาบาลบางใหญ่

2

นางสาวปนัดดา

ชื่นวานร

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

3

นางสาวศิริภรณ์

พิมพ์บูลย์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

4

นางสาวพรพรรณ

ยลมุกดา

โรงพยาบาลสกลนคร

5

นางสาวธิดารัตน์

จันทินมาธร

โรงพยาบาลสุรินทร์

6

นางสาวพิมพ์ชนก

ซื่อตรง

โรงพยาบาลสตึก

7

นายชัยณรงค์

แก้วคา

โรงพยาบาลสตึก

8

นางสาวสุภาพร

จันทร์เทศ

โรงพยาบาลสุรินทร์

9

นางสาวแสงอรุณ

คงยนต์

โรงพยาบาลระยอง

10

นางสาวพรทิพา

ภูพันเชือก

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

11

นางสาววราภรณ์

จันทร์ศรีหา

โรงพยาบาลสมเด็จ

12

นางสาวชนาธิป

แย้มไสย

โรงพยาบาลกุฉินารายณ์

13
14
15
16
17

นางสาวทัศนีย์
นางสาวศศิธร
นางสาวนารี
นายมงคลไชย
นางสาวสิริสุดา

แซ่ตัน
แสงสว่าง
ธนะโรจน์
โพธิ์เหลือง
คามตะศิลา

โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาลหลังสวน
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลแก้งคร้อ

18

นางสาวปรียาภรณ์

บุญเผย

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

19

นายทัศน์พล

รัตนเพียร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

20
21
22

นางสาวอารยา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวปิยรัตน์

รัศมี
มั่นคง
วงศ์หนายโกฎ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวหทัยรัตน์

ทองแกมแก้ว

โรงพยาบาลสตูล

2

นางสาวณัฐนิชา

รุ่งแสง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

3

นางสาวหนึ่งกมล

สิงหนพ

โรงพยาบาลสระบุรี

4

นางสาวสุภาพร

สุขสวัสดิ์

โรงพยาบาลดาเนินสะดวก

5

นางสาวประภัสสร

แสนศรี

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

6

นางสาวภรณ์ทิพย์

จันทร์น้อย

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

7

นางสาวจิดาภา

กระต่ายน้อย

โรงพยาบาลวังทอง

8

นางสาวสุพัตรา

มารอด

โรงพยาบาลหล่มเก่า

9

นางสาวถนอมพร

ปานแก้ว

โรงพยาบาลวังทรายพูน

10

นางสาวศิรประภา

บุตรวงศ์

โรงพยาบาลพุทธชินราช

11

นางสาวสุภาพ

พันวัฒนากาจี

โรงพยาบาลพุทธชินราช

12

นางสาวเด่นนภา

คุ้มฉาย

โรงพยาบาลพุทธชินราช

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวรุ่งนภา

แพร่นาน

โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา

2

นางสาวจิตณา

พงษ์พึ่ง

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

3

นางสาวกมลวรรณ

ฐิติวัฒน์ธนวิต

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

4

นางสาวฐิติชญาน์

สุศิริภัทรพงศ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5

นางสาวณัฐภาภรณ์

กรดแก้ว

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

6

นางสาวศิรประภา

ร่วมพรม

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นายทรงฤทธิ์

ภูศรี

โรงพยาบาลพนมไพร

2

นางสาวดวงฤทัย

ป้องแก้ว

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

3

นางสาวปพิชญา

สมานทอง

โรงพยาบาลสุรินทร์

4

นางสาวธัญญา

อาจภักดี

โรงพยาบาลขุขันธ์

5

นางสาวรจนา

สุภี

โรงพยาบาล50 พรรษาฯ

6

นางสุนิสา

ศักดิ์เทวิน

โรงพยาบาล50 พรรษาฯ

7

นางสาวสร้อยระภีย์

ทองทับ

โรงพยาบาลตระการพืชผล

8

นางทิพากร

โสมอ่อน

โรงพยาบาลตระการพืชผล

9

นางสาวนุชจรี

ยศกิจ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

10

นางธิดารัตน์

แย้มยิ้ม

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

11

นายมงคลชัย

เกตศักดิ์

โรงพยาบาลเดชอุดม

12

นางสาวอุมาพร

รองเมือง

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

13

นางสาวปิยะวรรณ

คาเชื้อ

โรงพยาบาลวารินชาราบ

14

นางสาวอริศรา

สาครเจริญ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

15

นางสาวเยาวลักษณ์

ผ่องอาพล

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

16

นางสาวปวีณา

ศรีเนตร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวพิไล

แก้วพรหมมา

โรงพยาบาลโคกสาโรง

2

นางสาวตรีนุช

ผักไหม

โรงพยาบาลสุรินทร์

3

นายธนพล

เกยจอหอ

โรงพยาบาลปากช่องนานา

4

นางประภัสสร

ทรัพย์เจริญมาก

โรงพยาบาลโชคชัย

5

นางกัลยาณี

โล่ห์นารายณ์

โรงพยาบาลพิมาย

6

นางสาวสุวรรณา

พันธ์ภักดี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7

นายประทิน

ภู่ทอง

โรงพยาบาลชุมพวง

8

นางสาวศิริรักษ์

วิชัยยา

โรงพยาบาลโนนไทย

9

นางสาวสุปรีดา

พรมเทศ

โรงพยาบาลบ้านกรวด

10

นางสาวชุติกาญจน์

ชาวนา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

11

นางณีรนุช

ภัทรจารุ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

12

นางสาวเนาวรัตน์

นนท์ตรี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

13

นางสาวรัชนีวรรณ

ศรีตะ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวณัฐชา

บัวแดง

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

2

นางสุพัชรา

มีวัน

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

3

นางสาวนันธนา

สว่างกมล

โรงพยาบาลนครนายก

4

นางสาวภัสราภรณ์

ตอนศรี

โรงพยาบาลราชบุรี

5

นางสาวธนาพร

กลิ่นผะกา

โรงพยาบาลราชบุรี

6

เรืออากาศเอกหญิงเบญจวรรณ

เกตุละคร

โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

7

เรืออากาศเอกหญิงเบญจวรรณ

กันเอ้ย

โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

8

เรืออากาศหญิงปวีณ์สุดา

ภูตีกา

โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลนครปฐม
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวสาวิตรี

ชื่นจิตต์

โรงพยาบาลบางสะพาน

2

นางสาวภัคจิรา

เศรษฐบุตร โรงพยาบาลนครปฐม

3

นางสาวธีรรัตน์

สุขเกษม

โรงพยาบาลนครปฐม

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลนครพิงค์
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวนิตยา

แสวงผล

โรงพยาบาลพะเยา

2

นางสาวปิยพร

ฮาวคาฟู

โรงพยาบาลลาปาง

3

นายอิศรา

ตาดี

โรงพยาบาลฝาง

4

นางสาวพัชรินทร์

ทาอุโมงค์

โรงพยาบาลลาพูน

5

นางสาวพรชนก

สุริยา

โรงพยาบาลแม่สาย

6

นางสาวฉัตรลดา

ธรรมเสน

โรงพยาบาลลาปาง

7

นางสาวศิริพรรณ

พอเหมาะ

โรงพยาบาลสุงเม่น

8

นายอัครณัฐ

เศรษฐีก้าวไกล

โรงพยาบาลชัยภูมิ

9

นางสาวณัชชา

เบี้ยแก้วกระจ่าง

โรงพยาบาลสวนปรุง

10

นางสาววราพิชญ์

ม่วงเส็ง

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลอุดรธานี
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวจุฑามาศ

จวนสาง

โรงพยาบาลโพนทอง

2

นายมาโนช

เกียรติคุณ

โรงพยาบาลโพธาราม

3

นางสาวสุพัตรา

จันไทรรอด

โรงพยาบาลวังสะพุง

4

นางสาวกุลศิริ

สีสิทธิ์

โรงพยาบาลวานรนิวาส

5

นางสาวสุภาภรณ์

มีโพนงาม

โรงพยาบาลกุมภวาปี

6

นางสาวปาริฉาย

ศรีไชโยรักษ์

โรงพยาบาลหนองหาน

7

นายธีระพันธ์

ศรีวรรณ

โรงพยาบาลโพนพิสัย

8

นายวิทวัส

เสวขุนทด

โรงพยาบาลด่านขุนทด

9

นางสาวสุวรรณี

แหวนหล่อ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

10

นายไพรัช

แสงกล้า

โรงพยาบาลอุดรธานี

สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

โรงพยาบาล

1

นางสาวยุพา

แสนเพียง

โรงพยาบาลบางปะอิน

2

นางสาวพนิดา

ศรีเรือง

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

3

นางสาวกนกวรรณ

เสือเขียว

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

4

นางสาววริศรา

จันทร์สดใส

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

5

นางสาวเจนจิรา

เนียมเถื่อน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

6

นายขวัญชัย

ส่างแก้ว

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

