
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวดวงกมล ชาญชิด สถาบันประสาทวิทยา 

2 นางสาวปัณฑารีย์ สิงห์กัณฑ์ โรงพยาบาลล าปาง 

3 นางสาวสลิลทิพย์ ปินตาวงค์ โรงพยาบาลล าปาง 

4 นางสาวสุพัตรา  วิวัฒน์เรืองชัย โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 

5 นางสาวทยิดา  พลเย่ียม โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 

6 นางสาวสุดารัตน์  ส าเภาคล้ายมีศิลป์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

7 นางสาวฐิภาณี ดอกสาคู โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

8 นางสาววิชชุลดา แก้วบัวเกิด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

9 นางสาวภีมภัทร โรจนธีระวัฒน ์ โรงพยาบาลราชบุรี 

10 นางสาวรัศมี   โชติช่วง โรงพยาบาลราชบุรี 

11 นางสาววรพิชชา  ศรีล าไพ  โรงพยาบาลระยอง 

12 นางสาววิกัญญา  มหาทิพย์วิถี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

13 นายนิพนธ ์ ลาเต๊ะ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

14 นายณัฐชัย   ชูแก้ว โรงพยาบาลตรัง 

15 นายรพินทร ์ แผ่คุณ โรงพยาบาลชลบุรี 

16 นางสาวสุณัฐฎา   สะอาด โรงพยาบาลชลบุรี 

17 นางสาววรรณวิภา   ขันทะสีมา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

18 นางสาวเพ็ญธิดา   พรหมแก้ว โรงพยาบาลตากสิน 

19 นางสาวพัชรพรรณ   ทุเรียนทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

20 นางสาวอุไร    สายกระสุน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

21 ร.ท.หญิงอรวรรณ    ธนะพานิชย์สกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

22 นางสาวศศิมา    โอนโคกกรวด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

23 นายปิยะพงษ ์    หารศรี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

24 นางสาวมนัสชนก  ไล้ทอง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกษุ  ชลประทาน 



25 นายเกียรติอนันท์   พลธณวัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

26 เรือตรหีญิงณัฐพิตฌากร   พลอยพลาย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

27 นางสาวสิทธาสินี    พันธ์แก่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

28 นายธนกร  หล่ิมบุญเรือง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

29 นางสาวอภิญญา   ไชยนุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก 

30 นางสาวอัญชลี  ยั่งยืนพิพฒัน ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

31 นางสาวนันท์กมล  นนท์ธิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

32 นางสาวธิติภรณ์  นครแก้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

33 นางสาวมนัสพร   พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

34 นางสาวปานชีวา   ฟูเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

35 นางสาวจุฑามาศ  โตสุวรรณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

36 นางสาวภัทรภร   สมภักด ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

37 นางสาวทิพย์ทิวา   โภคาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

38 นางสาวเบญจวรรณา  แดงสวัสด์ิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

39 นางสาวศศิประภา   เอี่ยมแสง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

40 นางสาวชุติกาญจน์   อ านวยหาญ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์คล้าย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

2 นายอภิชาติ  จูหมื่นไวย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

3 นางสาวชลธิชา นครชุม โรงพยาบาลราชบุรี 

4 นางสาวเกศกมล วรรณคะนึง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

5 นางสาวเจนสุดา  อินหนองตาสาม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

6 นางสาวนริศรา  มีชนะ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

7 นางสาวสุดาวัลย์  หมู่ศรีอินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

8 นางสาวปิยะนันท์ เต็มพร้อม โรงพยาบาลสงขลา 

9 นายศุณัฐ สังข์ผุด โรงพยาบาลพัทลุง 

10 นางสาวธวัลหทัย อภัยพัฒน ์ โรงพยาบาลพัทลุง 

11 นางสาวนิลยา บือราเฮง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

12 นางสาวชนันทา แก้วยวน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 

13 นางสาวอนงทิพย ์  ชูรัตน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

14 นางสาวกุลวลี    ใจจะดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

15 นางสาวพิมพลอย    เพ็งกลาง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

16 ว่าท่ีร้อยต ารวจโทหญิงหทัยพัชร  ปรีชาชน โรงพยาบาลต ารวจ 

17 นายพรเทพ   กัลป์ทอง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

18 นางสาวนริศรา   แซ่คู ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

19 นางสาวรักษิณาพร   สายจันทา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

20 นายรักสิทธิ์   เกิดกระโทก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

21 นางสาววิมลรัตน์  แซ่ล้ิม โรงพยาบาลรามาธิบดี 

22 นางสาวชาลิสา  สายบุตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

23 นางสาวอุษารัตน์  ริดแก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดี 

24 นางสาวญานิกา   อินทรอักษร โรงพยาบาลรามาธิบดี 



25 นายอรรถชัย  จันทรานุพงษ ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

26 นางสาวพัทธ์ธีรา  อนรรฆสิริกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

27 นางสาวธิดารัตน์  อินทปัญญา โรงพยาบาลรามาธิบดี 

28 นางสาวบัวสวรรค์  กระจัดกลาง โรงพยาบาลรามาธิบดี 

29 นางสาวสุธาสินี  พุฒพรึก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

30 นางสาวจุฑามาศ  ชาญวารินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

31 นางสาวชะเอมทิพย์  กันทะทอง โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกโรงพยาบาลราชวิถ ี

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวสุภัทรา   รัตนวงษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

2 นางสาววรรฤดี    สมพาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

3 นางสาวสาวิตรี    พลเย่ียม โรงพยาบาลเลิดสิน 

4 นางสาววิลาวรรณ   พลลี สถาบันโรคทรวงอก 

5 นางสาววาลินี   เกิดสบาย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎ์ธานี 

6 นายคัคคนันท์   วิริยาภรณ์ประภาส โรงพยาบาลแม่สาย 

7 นางสาวศิวพร   ยอดสาร โรงพยาบาลปัว 

8 นางสาวเอมิกา  อินทร์ป่าน โรงพยาบาลปทุมธานี 

9 นางสาวอรุโณทัย  ใยกะมุด โรงพยาบาลบ้านหมี่ 

10 นายอุดมพล    เทียมทอง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

11 นางสาวสุนิศา  ทับทิมสี โรงพยาบาลทองผาภูมิ 

12 นางสาวไอริณ   จันทร์เจ้า โรงพยาบาลหัวหิน 

13 นางสาวศุภาดา   อัศวจิตรานนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

14 นางสาวล าพึง    วหโร โรงพยาบาลราษีไศล 

15 นางสาวคัสมา    วัสแล๊ะ โรงพยาบาลไชยา 

16 นางสาวจันทร์จิรา    อู่คงคา โรงพยาบาลเกาะสมุย 

17 นางสาวภัสสร     พลอาษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

18 นางสาวลลิตพร     ชุ่มเช้ือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

19 นางสาววิไลลักษณ์  แสนยาเจริญกุล โรงพยาบาลตากสิน 

20 นางสาวฌาณิกา     พูลสระผล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

21 นางสาวนัฐภรณ์     พวงเพชร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

22 นางสาวธัญญ์รว ี     ฉัตรศิริฐิติกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

23 นางสาวปรีกมล      ใจอ่อน โรงพยาบาลกลาง 

24 ร.ต.หญิงณัฐฐา      นาคมอญ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

25 นางสาวกัณฑิตา   ใจหงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 



26 น.ส.ศิริวรรณ  ผลาวรรณ์ โรงพยาบาลสระบุรี 

27 นางวารุณี    สิงห์กุล โรงพยาบาลสระบุรี 

28 นางสาวอลิสา    พิมพ์ทอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ 

29 นางสาวนริศรา    เดชภูงา โรงพยาบาลราชวิถี 

30 นางสาวภวิตรา    โควัฒนาภรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี 

31 นางสาวชนานันทน ์   สุนทรศิริเวช โรงพยาบาลราชวิถี 

32 นางสาวศศิธร    สุริเมือง โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

 สถาบันฝึกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวมลณิลา อินทสุข ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

2 นายอภิวัฒน์ ค าภิชัย โรงพยาบาลล าพูน 

3 นางสาวณัฐธิดา  บุญเฉิด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

4 นางสาวพราวฝัน  โกมล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

5 นางสาวสิรินุช พุฒนวล โรงพยาบาลตรัง 

6 นางสาวอาริสา    ชมบริสุทธิ์  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

7 ร.อ.หญิง นฤมล   ใบยา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

8 ร.อ.หญิง วัลลภา  สังข์นาง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

9 ร.อ.หญิง อัมพิกา  ฉิมณรงค์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  

10 ร.ท.หญิง พิทยรัศมิ์  เรืองยินดี  โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  

11 นางสาวกาญจนา  สีหา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

12 นางสาวชนิดา  มาตามูล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

13 นางสาวชยาวันทน์  นัทธ ี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

14 นางสาวนุสบา  จิณะกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

15 นางสาวปานสิริ  ทองงาม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

16 นางสาวปราณี  วงศ์ค าดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

17 นางสาวพัสวี  ชนะกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

18 นางสาวรัตติยา  มณีใสย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

19 นางสาวลภัสรดา  ปาชนะวงค์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

20 นางสาววิไลลักษณ์   แซ่ตั้ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

21 นางสาวสมิจตรา  อาระหัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

22 นางสาวสุธิดา  เด่ือกระโทก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

23 นายสงกรานต์  พรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

24 นายอัครพล  ดาจิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลชลบรุี 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวเกื้อกูล  วรรณม่วง โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

2 นางสาวอัมพิกา   จ าปาวะตะ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

3 นางสาวสสิธร  ตราทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

4 นางปวีณา จันทร์เพ็ญ โรงพยาบาลบ้านโป่ง 

5 นางสาวณัฐชา บัวแดง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

6 นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์เรือง โรงพยาบาลบ้านโป่ง 

7 นางสาววาสนา ทีแพง  โรงพยาบาลระยอง 

8 นางสาววรรณวิสา คงมาก  โรงพยาบาลพุทธโสธร 

9 นางสาวณัฏฐนิช ปัญญ์บุศยกุล  โรงพยาบาลพุทธโสธร 

10 นางสาวชุติตาภรณ์ ชุ่มโต   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

11 นางสาวศศิประภา สังข์สัจจธรรม   โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 

12 นางสาวเสณี โสมยา  โรงพยาบาลพนัสนิคม 

13 นางสาวกัลยรักษ์ ดวงแสนโย  โรงพยาบาลสระแก้ว 

14 นางสาวมาลินี แลแตบาตู โรงพยาบาลปัตตานี 

15 นางสาวนูรีซัน ดอเล๊าะ โรงพยาบาลปัตตานี 

 

 

 

 

  

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวดวงแก้ว  เหมนะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

2 นายนฤพนธ ์ พริกไทย โรงพยาบาลท่าศาลา 

3 นางสาววรรยา ใบหมาดปันจอ โรงพยาบาลสตูล 

4 นางสาวอรชุดา โรจนรัตน ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

5 นางสาววาสนา รอดรัตน์ โรงพยาบาลตรัง 

6 นางสาวพิมพ์ชนก  ไกรนุกูล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 

7 นางสาวเสาวลักษณ์  สุรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

8 นางสาวณัฏฐนันท์  นิมะพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

9 นางสาวปรมาภรณ์   รัตนส าเนียง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

10 นางสาวอุบลทิพย์  สักแสงโสภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

11 นางสาวอารดา ลีวานิชย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

12 นางสาวนิภาวรรณ   อินทเสโน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

13 นางสาวกุลนันทน์   วงษ์น้อย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

14 นางสาวอมรรัตน ์    โพธิ์เหมือน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวพจนีย์ เทศสาย โรงพยาบาลบรบือ 

2 นางสาวศุภาสินี สายสะอาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 

3 นางสาวณิชกานต์ โสภา โรงพยาบาลมหาสารคาม 

4 นางสาวพิกุล ชุมสาย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

5 นางสาวปนัฎฐา  ปาลสาร โรงพยาบาลสว่างแดนดิน 

6 นางสาวนภัทร  ศรีสร้อย โรงพยาบาลวานรนิวาส 

7 นางสาวภัชธิยา  สีสิทธิ์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

8 นางสาวอมรพรรณ  กุลอินธิกาย โรงพยาบาลสกลนคร 

9 นางฐิตินันท์  พุทธมาตย์ โรงพยาบาลสกลนคร 

10 นายพิชิตชัย  พรมมาวัน โรงพยาบาลเลย 

11 นางสาวกนกภรณ์  แก้วมณีชัย โรงพยาบาลท่าบ่อ 

12 นายธีร์รัฐ  วสิษฐ์ศิริกร โรงพยาบาลชัยภูมิ 

13 นางสาวศรัญญา  ส าราญวงษ์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

14 นางสาวปุณญภา  เทียมศักดิ์ โรงพยาบาลประโคนชัย 

15 นายฤทธิชัย  เจนจบ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

16 นางสาวรุ่งนภา  เหลือดี โรงพยาบาลสุรินทร์ 

17 นางสาวจีระนันท์   กรมจรรยา โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

18 นางสาวบุษบา   อุมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 นางสาวพรรณทิพา  ตาลสร้อย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 นางสาวภัทราภรณ์   เหลืองวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 นางสาวรุจิรา   บุญปก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 นางสาวอัญชลีพร  เทพจ้ัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 นางสาวศศิธร   ประกอบนันท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 นางสาวอาภาพร   เค้ามาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวขวัญจิรา สมอาษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

2 นางสาวสุนิสา ยืนยงค์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

3 นางสาวเสาวรัตน์  แซ่เตียว  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

4 นางสาวเมธินี  กรมนันทร โรงพยาบาลหนองคาย 

5 นางสาวนัตติยามล  สังสุดแท้ โรงพยาบาลหนองคาย 

6 นายสันติพงษ์  ไชยฤทธิ์ โรงพยาบาลบึงกาฬ          

7 นายวุฒิชัย  ชาญเจริญ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

8 นางสาวปิยธิดา  กาวไธสง โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

9 นายวชิรา  ศรีพั่ว โรงพยาบาลปากช่องนานา 

10 นางสาวสุดารัตน์  ทานกระโทก โรงพยาบาลโชคชัย 

11 นางสาววรรณา  ก้อนค าจันทร์ โรงพยาบาลสีค้ิว 

12 นางสาววรรณิการ์  มีแก้ว โรงพยาบาลชัยภูมิ 

13 นางสาวสุภาวิณี  สิทธิกูล โรงพยาบาลนางรอง 

14 นางสาวพิณริน  ระเด่น โรงพยาบาลถลาง 

15 นางสาวลักษณา  รอดบ ารุง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง             

16 นางสาวเพ็ญศิริ เล็มณี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

17 นางสาววรัญพัชร แสนสุด โรงพยาบาลขอนแก่น 

18 นางสาว ทัศนีย์ แซ่ตัน โรงพยาบาลตะกั่วป่า 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลพุทธชินราช 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวขนิษฐา  ศรีทอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

2 นางสาวสุภาวดี บุตรลา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

3 น.ส.ศิรินทิพย์ เจริญตา โรงพยาบาลฝาง 

4 นางสาวระพีพรรณ  อินชาญ โรงพยาบาลสุโขทัย 

5 นางสาวนริศรา พุ่มชุ่ม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

6 นางสาววิไลวรรณ ชูจันทร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

7 นางสาวพรรนิภา ยันตะพันธ ์ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

8 นางสาวนงลักษณ์ หุ้มแพร โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

9 นางสาวเกวลี  วิชาพงษ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

10 นางสาวนันทพร   คงสวัสด์ิ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

11 นางสาวปวิณณดา   เหง้ารักษา โรงพยาบาลพุทธชินราช 

12 นายธณรรญา   เย่ียงฉัตรทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นางสาวประภาพร ศรีสวาท โรงพยาบาลราชบุรี 

2 นางสาวณัฎฐาพร  ชวนจิตต์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

3 นางสาวอริสรา ศรีทิพงษ์กุล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

4 นางสาวอรรว ี   สังเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินูธโร อุทิศ 

5 นางสาวศศิธร  แก้วโสนด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกษุ ชลประทาน 

6 นางสาวสุวัชรา  พลเวียง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวลักษณา  เภาขัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

2 นางสาวนารา  เจตบ าเพ็ญกุล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

3 นางสาวฉัตรชนก  ฟื้นทะเล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

4 นางสาวเนตรยา  แสนมี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวณัฐชลียา มณีเลิศสุวรรณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

2 นางสาววรัญญา ปัญญามัง โรงพยาบาลพนมไพร 

3 นางสาวสุรีรัตน์  สุขบท โรงพยาบาลสุรินทร์ 

4 นางสาวจุไรรัตน ์ ศาลางาม โรงพยาบาลท่าตูม 

5 นางวชิราพร  วรมากุล โรงพยาบาลสังขะ 

6 นางสาวอมรรัตน ์ดวงตะวงษ ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

7 นางสาวภาชินี พูนกระโทก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

8 นางสาวพรรณาสุดา  แก้วแดง โรงพยาบาลพรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 

9 นางสาวเยาวิภา ไหลหล่ัง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ 

10 นางสาววิจิตรา มีคุณ โรงพยาบาลวารินช าราบ 

11 นางสาวนฤมล  ดอกสะบา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 

12 นางสาวณัฐกฤตา ภูศรี โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 
1 นายเทพนิมิตร จิตต์วิริยไพบูลย์ โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 

2 เรืออากาศโทหญิงเมตติยา  เรืองราย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

3 นาวาอากาศตรีหญิงสุดรัตน์ พุทธวงศ์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

4 เรืออากาศเอกหญิงสุปรียา  พิลาลี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

5 เรืออากาศตรีหญิงนุจรี   หุ่นประเสริฐ  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

6 เรืออากาศโทหญิงโศรญา  กาญจนวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลนครพิงค ์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวปวริศา  วงษ์ทิม โรงพยาบาลแม่สอด 

2 นางสาวเนตรนภา ศรีนาราง โรงพยาบาลสวนปรุง 

3 นางสาวผกามาศ  โคค ามา โรงพยาบาลฝาง 

4 นางสาวพิมพ์วิไล ศิริมาตย์ โรงพยาบาลน่าน 

5 นางจุฬาวรรณ  เช้ือทอง โรงพยาบาลน่าน 

6 นางสาววลัยพร  มโนวร โรงพยาบาลสันทราย 

7 นางสาวลักษิกา  หมื่นปัญญา โรงพยาบาลล าปาง 

8 นางสาวชลิตา  ค าฟองเครือ โรงพยาบาลล าปาง 

9 นางสาวจตุพร     จันทร์วงศ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

10 นางสาวสุดาทิพย์   เนตรทิพย ์ ศูนย์ศรีพัฒน ์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 นางสาวกรรณิการ์ ดอนลาว โรงพยาบาลนครพิงค์ 

12 นางสาวชไมพร สมการณ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถานบันฝึกอบรมโรงพยาบาลนครปฐม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวเพ็ญนภา  มันมณี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

2 นายชาญวิทย์ ชาญวัฒนา โรงพยาบาลนครปฐม 

3 นางสาวธิติมา ไพบูลย์ โรงพยาบาลนครปฐม 

4 นางสาวสุมิตรา โพธิฉัตรทอง โรงพยาบาลนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลอุดรธาน ี

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวกัญญา จันแยง โรงพยาบาลหล่มเก่า 

2 นางสาววิลาวัลย์ โนวฤทธิ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี 

3 นายน าพล  สุทธิสุวรรณ โรงพยาบาลสกลนคร 

4 นายนวภล  โยวะผุย โรงพยาบาลนครพนม 

5 นางสาววิลัยลักษณ์  บัวสาย โรงพยาบาลนครพนม 

6 นางสาวอุไรศร ี ปัญหา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

7 นางสาวเสาวภา  แก้วสุฟอง โรงพยาบาลวังสะพุง 

8 นางสาวศิรินญา  คงกลับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

9 นายสยามรัฐ จูงไทย โรงพยาบาลอุดรธานี 

10 นายเทอดศักดิ์  ประทุมชาติ โรงพยาบาลอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี   

ของปีการศึกษา 2563-2564 

สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล 

1 นางสาวคิมหันต์ ภักด ี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

2 นางสาวกิ่งฟ้า ศรีพล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

3 นางสาวกัลยา เทศถัน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

 

 


