วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
รำยชือ่ ผูส้ มัครเข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติทวั่ ไป (กำรรักษำโรคเบือ้ งต้น) รุน่ ที่ 24
ระหว่ำงวันที่ 3 สิงหำคม - 21 ธันวำคม 2561
ลำดับที่

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่ -สกุล

ตำแหน่ง

สถำนทีท่ ำงำน

1

นาย

นิรุตติ์ คงศิลา

พยาบาลวิชาชีพ

นิรุตติค์ ลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 197 หมู2่ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

2

นาง

จุฑารัตน์ กองธรรม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ตาบลโนนธาตุ

3

นาง

ปัทมา สีหามาตย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

4

นางสาว

เอือ้ มพร จุลชาติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รพ.สต.กุดธาตุ อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น

5

นาง

อรอนงค์ กุศลวัตร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวนากลาง ตาบลบ้านแท่น อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

6

นางสาว

ยุพรัตน์ เพ็งพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สต.วังแสง ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

7

นาง

เอือ้ มพร ไหลหลัง่

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตุ 73 ม.11 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

8

นาง

จินตนา กุลบุตร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

9

นาง

เพลินพิศ คลังแสง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.สมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190

10

นาง

ลาดวน บัวระภา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

11

นางสาว

สิบเอกหญิงนาริน ตวยกระโทก

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รพ.สต.แก้งลิง 121 หมู7่ ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

12

นางสาว

เพ็ญแข สายทัน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สต.นาคา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

13

นาย

ไพรัตน์ สมเฉียงใต้

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง ม.3 ต.ขนวน อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น

14

นาง

นลินรัตน์ วันทอง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลทุง่ ฝน ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี 41310

15

นางสาว

เขมจิรา ทองทิพย์

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีสังกัด

16

นาง

รัตดาวัน ใยสุข

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลทุง่ ศรีอุดม 175 หมู่ 3 ต.นาเกษม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

17

นางสาว

อรวรรณ รัตนสิริลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

18

นางสาว

บุญญาดา เทียมอ่อน

พยาบาลวิชาชีพ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

19

นางสาว

ธมกร พรศิริปภัส

พยาบาลวิชาชีพ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย 121 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

20

นาง

พิชญาภา มีเสน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

135 รพ.เขมราฐ ถ.อรุณประเสริฐ ม.22 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

ลำดับที่

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่ -สกุล

ตำแหน่ง

สถำนทีท่ ำงำน

21

นาย

ศรายุทธ ชิตรัตน์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 ม.16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

22

นางสาว

ประภัสรา เพียดจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแดง 85 หมู1่ 0 ตาบลหนองแดง อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170

23

นาง

ศศิธร เท่าธุรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

24

นางสาว

ดุษฎี กวนคอนสาร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.คอนสาร 137 ม.5 ต.ทุง่ นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

25

นาย

ประสิทธิ์ แนวประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

26

นางสาว

ศันสนีย์ มูลคร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสระ หมูท่ ี่ 6 ตาบลปอพาน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

27

นาง

ชฎาพร ดรพรมยุง่

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

