
1 น.ส. เกตุวดี อรรคฮาด คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
2 นาง สิรินันท์ หง้าฝา รพ. กระบี่
3 น.ส. พัชรี ปัญญา รพ. กลาง
4 นาง ณาตยา โสนน้อย รพ. จุฬาลงกรณ์
5 น.ส. เพ็ญศรี หงษ์วงษ์ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
6 น.ส. พจนีย์ สังฆเวช รพ. ชลบุรี
7 น.ส. พันธุท์ิพย์ โอดเปีย รพ. ชัยภูมิ
8 นาย ปิยพงษ์ สิทธิขันแก้ว รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
9 นาง หทัยทิพย์ ดวงศิริ รพ. ด าเนินสะดวก
10 น.ส. สุกัญญา รักค ามี รพ. ตากสิน
11 ร.ต.อ.หญิง พรระวี ต่อศรี รพ. ต ารวจ
12 น.ส. ปริศนา มณีฉาย รพ. ทุง่สง
13 น.ส. วรรณิภา เอี่ยมท้วม รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
14 นาง นารีภรณ์ แก้ววิจิตร รพ. นครพิงค์
15 น.ส. ฐิติมา เมฆสมุทร รพ. นราธิวาสราชนครินทร์
16 น.ส. อัจฉราภรณ์ บุญเมือง รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
17 นาง สริกา สินสืบผล รพ. พระนรครศรีอยุธยา
18 น.ส. อาทิติยา ประภัสสรวัฒนา รพ. พระนารายณ์มหาราช
19 น.ส. ศุภากร หารไชย รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
20 นาง ปณิธา นิลอ้วน รพ. พะเยา
21 นาง ขวัญศรี รามนงค์ รพ. พังงา
22 น.ส. กุลดา จันทัน รพ. พัทลุง
23 นาง สุนิสา เพ็งเวียง รพ. พิจิตร
24 น.ส. วีรยา ลักษณะ รพ. สงขลานครินทร์
25 น.ส. จินตนา มาลัย รพ. แพร่
26 น.ส. อุษา ชื่นจิตรชม รพ. มหาชัย 1
27 น.ส. สุพรรณี ใจรักเรียน รพ.มหาราชนครราชสีมา
28 นาง ปวีณา รักษาวงค์ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
29 น.ส. บุญญิศา เล่ืองลือ รพ. ศูนย์ยะลา
30 นาง สิริรัตน์ ค าสุข รพ. อุดรธานี
31 น.ส. นฤมล สารใจ รพ. ราชวิถี
32 น.ส. เฉลิมขวัญ กล่ินสังข์ รพ. ล าปาง
33 นาง ยุพา พระอารักษ์ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบล

รายชื่อผู้ไดร้บัคัดเลอืกเข้ารบัการอบรมโครงการ  “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลอืด”
ในวันที ่ 2 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2558 (รอบที ่1)

ณ สถาบันโรคทรวงอก

ล าดบั ชื่อ -สกุล โรงพยาบาล



1 น.ส. บุศรา นัติวัฒนชัย รพ. เลิดสิน
2 น.ส. ณัฐพร มานะ รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 น.ส. ขวัญข้าว สร้อยนา รพ. ศูนย์สระบุรี
4 น.ส. มินชยา อาค า รพ. หาดใหญ่
5 น.ส. ปรัศนี ศรีจันทร์ รพ. สกลนคร
6 นาง รัชนี ศรีชาย รพ. สงขลานครินทร์
7 นาย อัศม์เดช เกษหอม รพ. สงฆ์
8 นาง จิดาภา ลีลาถาวรกุล รพ. สมุทรสาคร
9 น.ส. ปัตฑมา ภิรมย์เกษร รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบล
10 น.ส. ณัฐวดี เหมือนชาติ รพ.สระบุรี
11 น.ส. พิมพ์ทิพย์ ชูมีบุญ รพ. สุราษฎร์ธานี
12 น.ส. ทรรศนีย์ ปรีด์ิเปรม รพ. หัวหิน
13 น.ส. ศิรินภา พนาศรัณย์ รพ. หาดใหญ่
14 นาง จิดาภา ชัยบวรสกุล รพ. อ่างทอง
15 น.ส. เมธารัตน์ เยาวะ รพ. สมุทรสาคร
16 นาง อัญชาดา อุดมมงคล รพ. อุตรดิตถ์
17 น.ส. ญาณีกร บุตรราช รพ. นพรัตนราชธานี
18 นาง รชนีย์ กระดานลาด รพ. ร้อยเอ็ด
19 น.ส. อินธิรา ปิน่ญาติ รพ. ล าพูน
20 น.ส. ชลิตา มูน๊ะ รพ. ศูนย์ยะลา
21 นาง สุนีย์ รอดศิริ รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
22 นาง พรพรรณ อ่วมอิ่ม รพ. สมุทรปราการ
23 นาง อรอนงค์ นารถพินิจ รพ. สิงห์บุรี
24 น.ส. ธนัสถา บุญสอน รพ. สิรินธร
25 น.ส. พจนีย์ พุทธเจริญ รพ. หัวเฉียว
26 น.ส. ชนิดาภา ปราบสิมา รพ. อุดรธานี
27 น.ส. วาสนา พุม่จันทร์ รพ. จุฬาลงกรณ์
28 นาง อริศรา พุม่ฉัตร รพ. นครพิงค์
29 น.ส. สุปราณี อินทะกูล รพ. พระนารายณ์มหาราช
30 นาย ณัฐพนธ์ ประทีป รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก
31 น.ส. จรรวมล แพ่งโยธา รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
32 น.ส. ทิพย์สุดา ค าแดง รพ. ล าปาง
33 นาง เสาวลักษณ์ นาราศรี รพ. เลย

รายชื่อผู้ไดร้บัคัดเลอืกเข้ารบัการอบรมโครงการ  “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลอืด”
ในวันที ่ 2 กุมภาพันธ์ - 31 มนีาคม 2558 และ 2 มถุินายน - 24 กรกฎาคม 2558 (รอบที ่2)
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