
ล าดบั โรงพยาบาล
1 น.ส. สิรินทร์รัตน์ ล าจวน รพ. นครพิงค์
2 นาง นฤมล บุตรค าโชติ รพ. ขอนแก่น
3 ร.ท.หญิง ยุภาพร อุมรินทร์ รพ. พระมงกุฎเกล้า
4 นาย กิตติรัช สรรพโชติ รพ. ราชวิถี
5 ร.อ.หญิง อลิสา รักเสนาะ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
6 น.ส. หทัยรัตน์ ปัญญา รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
7 น.ส. วิตรี ลาภเกิน รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
8 นาง นิ่มกมล โตจันทร์ รพ. จุฬาลงกรณ์
9 น.ส. จิราวรรณ เดชอดิศัย รพ. หาดใหญ่
10 นาง ประภาภรณ์ สีเล้ียง รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
11 น.ส. ปาณิสรา เหลือล้น รพ. จุฬารัตน์ 3
12 น.ส. สิริรัตน์ ภัตศรี รพ. ตรัง
13 นาง โสภาพรรณ ชมภูแก้ว รพ.ล าปาง
14 นาง จีรนันท์ ตันติสุวรรณ์ รพ. พระนครศรีอยุธยา
15 น.ส. พิริยา พงษ์สอิ้ง รพ. กลาง
16 น.ส. บูรณิมา ฉันทพิริยกุล รพ.สมุทรสาคร
17 นาง สุกัญญา นินทะวงษ์ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
18 น.ส. มินตรา หนูกลาง รพ. อุดรธานี
19 นาง ศิริพร แก้วน้อย รพ. แพร่
20 น.ส. ปวีณา อินทฤทธิ์ รพ. สงขลานครินทร์
21 น.ส. อัจฉราพร โสภาชัย คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
22 น.ส. เมริยา พลลาภ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
23 น.ส. นิยะดา ชิณะศรี รพ. พหลพลพยุหเสนา 
24 น.ส. สุดารัตน์ ทิพย์พินิจ รพ. สุราษฎร์ธานี
25 น.ส. พราวรวี โคกกระชาย รพ. หัวหิน
26 น.ส. นัฐพร เวียงนนท์ รพ. วิภารามปากเกร็ด
27 ร.ต.อ.หญิง เพชรไพลิน ยิ่งยอด รพ. ต ารวจ
28 นาง สุวีรยา เหงาพรม รพ. หนองบัวล าภู
29 นาง ณิชนันทน์ ทองพันธ์ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
30 น.ส. พจนีย์ ผาสุขดี รพ. ป.แพทย์ 

1 น.ส. เกศรินทร์ โกสูงเนิน รพ. นพรัตนราชธานี
ส ารอง

หมายเหต:ุ  
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกล าดบัที ่1 - 30 สามารถช าระค่าลงทะเบียนไดต้ั้งแตบ่ัดน้ี จนถึงวันที ่25 มกราคม 2559 
และส่งหลักฐานการช าระเงินที ่email. Ccit-nurse@hotmail.com

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้อบรม  รอบที ่1

วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ - 27 พฤษภาคม 2559
ณ สถาบันโรคทรวงอก

ชื่อ -สกุล

หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด” 



ล าดบั โรงพยาบาล
1 น.ส. ปิยวรรณ ทิพละ รพ. เชียงค า จ.พะเยา
2 นาย ชนะเดช ปินไช รพ. ล าพูน
3 น.ส. กุลดา จ าปางาม รพ. พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
4 น.ส. นันทพร จันทะคุณ รพ. พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
5 น.ส. ศิริลักษณ์ เกิดเสม รพ. ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
6 น.ส. นวลอนงค์ เพ็ชรชุมพล รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
7 น.ส. ชื่นจิตร โพธิศ์รีจันทร์ รพ. สระบุรี
8 น.ส. เรณู วันกล่ิน รพ. พระนั่งเกล้า
9 น.ส. ธัชรา เอี่ยมทรง รพ. นครปฐม
10 นาง สุดารัตน์ อนุพนธ์พร รพ. ราชบุรี
11 น.ส. ปิยวรรณ ชมภูสว่าง รพ. พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
12 นาง ณัฐนันท์ สมทอง รพ. ชลบุรี
13 น.ส. สุกัญญา สมานชัย รพ. ขอนแก่น
14 น.ส. กนกวรรณ ตรีพล รพ. ร้อยเอ็ด
15 น.ส. อุ้มพร มาลาศรี รพ. อุดรธานี
16 น.ส. นิภัทร์ชล ภูน่ารถ รพ. สกลนคร
17 น.ส. ผาณิต แก่นกระโทก รพ. มหาราชนครราชสีมา
18 นาง เพชรรัตน์ สุขประโคน รพ. บุรีรัมย์
19 นาง ณิชมาศ บุญสุข รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
20 น.ส. ผกาทิพย์ บุญศรี รพ. ศรีสะเกษ
21 น.ส. ถนอมพร ทองปัสโนว์ รพ. สุราษฎร์ธานี
22 น.ส. มธุรส แตะแอ รพ. วชิระภูเก็ต
23 น.ส. อามีด๊ะ ศรีธรรมราช รพ. หาดใหญ่
24 น.ส. อุมาพร รอดอ่อน รพ. ตรัง
25 น.ส. มัลลิกา วนารักษ์ รพ. เลิดสิน
26 น.ส. ปวีณา ชาญนอก รพ. ราชวิถี
27 นาย อัศม์เดช เกษหอม รพ. สงฆ์
28 น.ส. บุญนิตรา หนองแพล รพ. วิชัยยุทธ
29 น.ส. ศิริพร สามสี รพ. ธนบุรี 1
30 นาง รัตติยา ปลอดใจดี รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

1 น.ส. สุดารัตน์ ทรงเดช รพ. นครพิงค์
2 นาง จันทนา ม่วงทอง รพ. สิงห์บุรี

หมายเหต:ุ  
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกล าดบัที ่1 - 30 สามารถช าระค่าลงทะเบียนไดต้ั้งแตบ่ัดน้ี จนถึงวันที ่25 มกราคม 2559 
และส่งหลักฐานการช าระเงินที ่email. Ccit-nurse@hotmail.com

ส ารอง

ชื่อ -สกุล

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้อบรม  รอบที ่2
หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด” 
วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ - 25 มนีาคม 2559 และ 1 มถุินายน - 29 กรกฎาคม 2559

ณ สถาบันโรคทรวงอก


