
ล าดบั โรงพยาบาล
1 น.ส. กมลทิพย์ โททัย คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
2 น.ส. สาลินีย์ นิพลรัมย์ รพ. กลาง
3 นาง ศรีสมพร ถวิลการ รพ. กาฬสินธุ์
4 น.ส. บัวสุวรรณ วงษ์จ าลอง รพ. ขอนแก่น
5 น.ส. ชาคริญาณ์ บุญเกื้อ รพ. จุฬาลงกรณ์
6 นาง มาดีฮะท์ มะแตกะ รพ. ชลประทาน
7 น.ส. กชามาศ เชิดจอหอ รพ. ชัยภูมิ
8 น.ส. อรวรรณ ขันติวงค์ รพ. ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ
9 นาง สุประวีณ์ งามมีฤทธิส์กุล รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
10 รตอ.หญิง เพชรไพลิน ยิ่งยอด รพ. ต ารวจ
11 น.ส. สุพัชรี ค้ าคูน รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
12 น.ส. นภาพร คุณตา รพ. นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
13 นาง ค าพอง ศรีมะณี รพ. นพรัตนราชธานี
14 น.ส. กิตติยาภรณ์ บุญประดิษฐ์ รพ. บุรีรัมย์
15 นาง พรทิพย์ โชคสวัสด์ิ รพ. ปทุมธานี
16 ร.อ.หญิง ชโลธร ชัยชมภู รพ. พระมงกุฎเกล้า
17 น.ส. ปริมภาภรณ์ นุ่มนวล รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
18 น.ส. จุฑามาศ จิตพยัค รพ. แพร่
19 ร.ท.หญิง สุพรรณิการ์ จันทะนันท์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
20 น.ส. ปรียานุช วุฒิแขม รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
21 น.ส. นาตยา สุมาลา รพ. มหาสารคาม
22 นาง จงลักษณ์ โกมุทศิริกุล รพ. ล าพูน
23 น.ส. วารีรัตน์ พรหมทอง รพ. วชิระภูเก็ต
24 น.ส. นงนุช นนทประสาท รพ. ศรีสังวร สุโขทัย
25 น.ส. จุฑามาส โพธิสาร รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
26 น.ส. พัชรา ตาลจ าลอง รพ. สมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์
27 น.ส. อุดมลักษณ์ ห้าวหาญ รพ. สมุทรสาคร
28 นาง ดวงใจ วิเชียรสรรค์ รพ. สุโขทัย
29 ร.ท.หญิง กริชณาพร ชุมภูศรี รพ. อานันทมหิดล
30 น.ส. บุศรินทร์ หมัดตอเฮด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 น.ส. ขนิษฐา ฮุงหวน รพ. สกลนคร
2 น.ส. เรณู วันกล่ิน รพ. พระนั่งเกล้า

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสถาบันโรคทรวงอก
เลขทีบ่ัญชี  108-0-26527-9 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้อบรมโครงการ  “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด” รอบที ่1

ณ สถาบันโรคทรวงอก
ชื่อ -สกุล

ในวันที ่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560 

ส ารอง

หมายเหต:ุ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที ่1 - 30 สามารถช าระค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที ่27 มกราคม 2560

และส่งหลักฐานการช าระเงินที ่email. ccit-nurse@hotmail.com



ล าดบั โรงพยาบาล
1 นาย วัชระ หน่อแก้ว รพ. น่าน
2 น.ส. ปณิดาภา จองมล รพ. ล าปาง
3 นาง พรพิมล เรียนแพง รพ. อุตรดิตถ์
4 น.ส. เบ็ญญรัตน์ รัตนกมลวรรณ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก
5 น.ส. ศิริวรรณ แจงทนงค์ รพ. อุทัยธานี
6 นาง ภาธิฎา ขวัญเซ่ง รพ. สวรรค์ประชารักษ์
7 น.ส. ลักขณา เข็มกลัด รพ.สระบุรี
8 นาง นุลลี วาทโยธา รพ. พระนั่งเกล้า
9 น.ส. ฤทัย ห้วยหงษ์ทอง รพ. นครปฐม
10 น.ส. จิตสุภา หมื่นหาญ รพ. หัวหิน
11 นาง ภิญญาพัชญ์ นิพัทธ์กุศล รพ. ชลบุรี
12 น.ส. ไพสุดา ร่วมโพธิรี์ รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี
13 น.ส. สิริโฉม มูลไชยสอ รพ. ชุมแพ
14 น.ส. เพ็ญนภา ใจฉวะ รพ. ร้อยเอ็ด
15 น.ส. กรรณิการ์ แก้วจรัญ รพ. อุดรธานี
16 น.ส. วชิรา จันทามี รพ. สกลนคร
17 น.ส. พนิดา บัวเงิน รพ. มหาราชนครราชสีมา
18 น.ส. ฐิติวรดา ยอดพรหม รพ. สุรินทร์
19 น.ส. สุกัญญา มณีวงศ์ รพ. ศรีสะเกษ
20 น.ส. ประภัสสร ผ่องแผ้ว รพ. สรรพสิทธิประสงค์
21 น.ส. ทิพวัลย์ สังข์แก้ว รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
22 น.ส. ศศิพิมล กรุงแก้ว รพ. สุราษฎร์ธานี
23 น.ส. วรรณ์ธิสา วุฒิพงษ์ รพ. หาดใหญ่
24 น.ส. มูสลินนี อีแต รพ. ศูนย์ยะลา
25 น.ส. อัจฉราภรณ์ อยู่ยังเกตุ รพ. ราชวิถี
26 นาย เจษฎาภรณ์ นามกุล รพ. เลิดสิน
27 นาง สมรักษ์ จันทร์อบ รพ. สายไหม
28 น.ส. จันทนา ม่วงทอง รพ. สิงห์บุรี
29 นาง ศุภกาญจน์ พูลเพียร รพ. สงขลานครินทร์
30 น.ส. จุรีพร ศรีคัดนาม รพ. อุดรธานี

1 น.ส. สุภาวดี กล่ินจันทร์ รพ. นพรัตนราชธานี
2 น.ส. ปรัชญาภรณ์ ประเสริฐสังข์ รพ. ขอนแก่น
3 น.ส. พรนภา สนธิรักษ์ รพ. ร้อยเอ็ด

และส่งหลักฐานการช าระเงินที ่email. ccit-nurse@hotmail.com

ชื่อ -สกุล

รายชื่อผู้ไดร้ับคัดเลือกเขา้อบรมโครงการ  “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด” รอบที ่2
ในวันที ่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 มนีาคม 2560 และ 5 มถุินายน - 28 กรกฎาคม 2560

ณ สถาบันโรคทรวงอก

หมายเหต:ุ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที ่1 - 30 สามารถช าระค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที ่27 มกราคม 2560

เลขทีบ่ัญชี  108-0-26527-9 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

ส ารอง

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสถาบันโรคทรวงอก


