
1 น.ส. อารยา รักราวี รพ. ตรัง
2 น.ส. จุฬารัตน์ ค าวันดี รพ. หวัหนิ
3 น.ส. อารยา แสนบญุส่ง รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4 ร.ท.หญิง กลอยใจ งามยิง่ รพ. พระมงกุฎเกล้า
5 น.ส. นิจชิตา ปญัญาดี รพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
6 น.ส. พมิพช์นก รัฐการ รพ. ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ
7 ร.ต.อ.หญิง ชนิจนันท์ อยูค่ง รพ. ต ารวจ
8 น.ส. วนัชวรรณ พริบไหว รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 น.ส. อัมรา สายศร รพ. ยางตลาด  จ.สุรินทร์
10 น.ส. เจียรนัย แจ้งบวั รพ. พทุธชินราช จ.พษิณุโลก
11 นาง กาญจนา เซียงซี รพ. นครพงิค์ จ.เชียงใหม่
12 น.ส. รุ่งนภา พรหมฟงั รพ. ราชบรีุ
13 น.ส. ปาริชาติ อุม่อยู่ รพ. ชัยนาทนเรนทร
14 น.ส. อรณิชชา สายเสนาะ รพ. สรรพสิทธิประสงค์
15 น.ส. นฤมล สิงหล รพ. สมุทรสาคร
16 น.ส. จารุวรรณ รักษาแก้ว รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
17 นาง วิภารัตน์ ลาลี รพ. ศรีสะเกษ
18 น.ส. กรมน สร้างภพ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
19 น.ส. กมลทพิย์ โททยั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

ม.นวมินทราธิราช20 น.ส. ศศิธร เหล่าเศษกุล รพ. เลิดสิน
21 น.ส. มลฤดี รอดวินิจ รพ. มหาราช นครราชสีมา
22 น.ส. ศศิธร ครสิงห์ ศูนย์หวัใจสิริกิต์ิ จ.ขอนแก่น
23 น.ส. ศิริขวัญ ทพิสีลาด รพ. มหาสารคาม
24 น.ส. สุชาดา ค าสิงห์ รพ. พจิิตร
25 น.ส. ยุพารัตน์ ศรีหาญ รพ. มุกดาหาร
26 น.ส. ภาณุมาศ มณีวงษ์ รพ. กลาง
27 น.ส. ชุติมณฑน์ ไศลบาท รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี
28 น.ส. มะลิวัลย์ นามแสน รพ. อ านาจเจริญ
29 นาง ดารณี ปานมน รพ. สระบรีุ
30 น.ส. อนุชิดา มูลละออง รพศ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบรีุ

1 นาง เยาวภา กล่ าเหว่า รพ. กรุงเทพ
2 ร.ท.หญิง สุรัสวดี สุวะสาร รพ. ภมูิพลอดุลยเดช
3 น.ส. พชัรี ศรียา รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
4 น.ส. จุฑารัตน์ ชัยชาญ รพ. วิภารามปากเกร็ด

***หากไม่ด าเนินการตามน้ี ถือว่าทา่นสละสิทธ์ ทางสถาบนัโรคทรวงอกจะเรียกหน่วยงานส ารองตามล าดับต่อไป

หมายเหต:ุ  

โรงพยาบาล

ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1 - 30 กรุณายืนยันและช าระค่าลงทะเบยีนภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

และส่งหลักฐานการช าระเงินที่ email. ccit-nurse@hotmail.com หรือ Fax. 02-547-0951

โดยโอนเข้าบญัชี       เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสถาบนัโรคทรวงอก
 ธนาคารกรุงไทย   สาขานนทบรุี   เลขที่บญัชี  108-0-26527-9 ประเภทบญัชี  ออมทรัพย์

รายชือ่ผู้ไดร้บัการคัดลอืกเขา้รบัการอบรมโครงการ  “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลอืด” รอบที ่1
ในวันที่  4 ธันวาคม 2560 - 23 มีนาคม 2561 
 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สถาบนัโรคทรวงอก

ล าดับ ชือ่ -สกุล



เขต ล าดับ โรงพยาบาล
1 1 น.ส. ดวงสมร อินไชย รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
1 2 นาง พริาภรณ์ ยอดหงษ์ รพ. น่าน
2 3 นาง อ้อมใจ ติการนา รพ. เพชรบรูณ์
2 4 น.ส. ณัฐพร ดีละลม รพ. เพชรบรูณ์
3 5 นาง ขนิษฐา เตียทวิสุทธิ์ รพ. สวรรค์ประชารักษ์
3 6 นาง ทพิย์สุดา สะหม รพ. ก าแพงเพชร
4 7 น.ส. ฉัตราภา พะวงษ์ รพ. พระนั่งเกล้า
4 8 นาง กัลยาณี ทองอร่าม รพ. สิงหบ์รีุ
5 9 น.ส. นิตยา มานุช รพ. นครปฐม
5 10 น.ส. รวิสรา แก้วมณี รพ. นครปฐม
6 11 น.ส. สุกัญญา หอมหวน รพ. พระปกเกล้า จันทบรีุ
6 12 น.ส. ชนากาญจน์ ธรรมแงะ รพ. ชลบรีุ
6 13 น.ส. จันทมณี ศรีอุดมศักด์ิ รพ. ชลบรีุ
7 14 น.ส. บษุบา เลือดหนองหาร รพ. ขอนแก่น
7 15 นาย วิทยา ทพิย์สีหา รพ. ร้อยเอ็ด
8 16 นาง ภาวิณียา ผดุงชอบ รพ. อุดรธานี
8 17 นาง ยุวดี ค าพรมมาภรัิกษ์ รพ. อุดรธานี
9 18 นาย ณัฐพล นุ่นสะพาน รพ. ชัยภมูิ
10 19 น.ส. ศิรินันท์ ใจนวน รพ. ขุขันธ์
10 20 น.ส. ยุพารัตน์ ศรีหาญ รพ. มุกดาหาร
11 21 น.ส. ศรินทพิย์ ฉิมรักษ์ รพ. สุราษฎร์ธานี
11 22 น.ส. จันทมิา บญุโกย รพ. วชิระภเูก็ต
12 23 น.ส. วรลักษณ์ เต็มรัตน์ รพศ. ยะลา
12 24 น.ส. เนาวลักษณ์ นกจันทร์ รพศ. หาดใหญ่
13 25 น.ส. สุภาวดี ศุภมาตร รพ. นพรัตนราชธานี
13 26 น.ส. สมฤดี ประชุมทอง รพ. สงฆ์

27 น.ส. นวลอนงค์ กระโจมพล รพ. บา้นแพว้ (องค์การมหาชน)
28 น.ส. รจนา ช านาญเรือ รพ. มะการักษ์
29 น.ส. วรางคณา กะนะลัย รพ. อุตรดิตถ์
30 น.ส. รัชณี พงค์ทองเมือง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

1 นาง อาจารีย์ รัตนะโสภา รพ. กลาง
2 น.ส. ช่อผกา ยกระดับชั้น รพศ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบรีุ
3 น.ส. พชัรินทร์ วัจนา รพ. ขอนแก่น

รายชือ่ผู้ไดร้บัการคัดลอืกเขา้รบัการอบรมโครงการ  “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลอืด” รอบที ่2
 ในวันที่  4 ธันวาคม 2560 - 26 มกราคม 2561 และ 26 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2561

 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สถาบนัโรคทรวงอก

หมายเหต:ุ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1 - 30 กรุณายืนยันและช าระค่าลงทะเบยีนภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
โดยโอนเข้าบญัชี   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสถาบนัโรคทรวงอก

        ธนาคารกรุงไทย   สาขานนทบรุี   เลขที่บญัชี  108-0-26527-9 ประเภทบญัชี  ออมทรัพย์
และส่งหลักฐานการช าระเงินที่ email. ccit-nurse@hotmail.com หรือ Fax. 02-547-0951

ส ารอง

***หากไม่ด าเนินการตามน้ี ถือว่าทา่นสละสิทธ์ ทางสถาบนัโรคทรวงอกจะเรียกหน่วยงานส ารองตามล าดับต่อไป

ชือ่ -สกุล


