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รายชือ่และลําดบัผูล้งทะเบยีน
เลขทีผู่ล้งทะเบยีชือ่หน่วยงาน/โรงพยาบาล คํานําหนา้ชือ่ ชือ่ นามสกลุ
00001 ผศ.ดร. ชลพร กองคํา
00002 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนพีทุธชนิราช คณุ อายพุร กยัวกิยัโกศล
00003 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช อ.ดร. สมาภรณ์ เทยีนขาว
00004 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช นางสาว วลิาวณัย์ สายสวุรรณ
00005 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช นางสาว สทุธามาศ อนุธาตุ
00006 วพบ.พทุธชนิราช อ.ดร. เกศกาญจน์ ทนัประภสัสร
00007 นาง สมพร เอมเสม
00008 คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ดร. อรณัฏฐ์ นครศรี
00009 โรงพยาบาลสรุนิทร์ นางสาว จริาภรณ์ สจุนิพรัหม
00010 ดร. อมราพร สรุการ
00011 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเนชัน่ นาง สพุมิล ขอผล
00012 วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธรจังหวดัขอนแกน่ นาง ชมพนุูท สริพิรหมภทัร
00013 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นาง รืน่ฤดี ลิม้ฉาย
00014 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นาง พรเพ็ญ นลิกจิ
00015 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นางสาว โสรยา ศภุโรจนี
00016 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นาง วนีา วทิยเจยีกขจร
00017 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นางสาว วรศิรา ใจคําปัน
00018 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นางสาว ธนวรรณ พยงูผล
00019 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นาง ธนัยพร สขุประเสรฐิ
00020 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นาง ลกูจันทร์ วทิยถาวรวงศ์
00021 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นาง ศนัสนยี ประชมุศรี
00022 นางสาว สธุา ไลชาตกิลุ
00023 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรงุเทพ ดร. ขวญัตา บญุวาศ
00024 นาง เทยีนทอง หาระบตุร
00025 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล อ.ดร. ภาศษิฏา ออ่นดี
00026 สถาบนัสขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ภาคใต ้ นาง ศภุลกัษณ์ เทอืกสบุรรณ
00027 นาง โกศลจติ หลวงบํารงุ
00028 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ. สาธกา พมิพร์ณุ
00029 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล นางสาว นรัินญา นฤพันธ์
00030 สถาบนัสขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร์ นางสาว ปาณติา กณัสทุธิ์
00031 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ.ดร. วมิลนันท์ พฒุวิณชิพงศ์
00032 นางสาว สรัลรัตน์ พลอนิทร์
00033 วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ ดร. พศิสมร เดชดวง
00034 วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวดัเพชรบรุี นาง วนัดี ชชูืน่
00035 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา นางสาว แสงนภา บารมี
00036 สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา นางสาว มนฑกานต์ ศรสีแุล
00037 ดร. สริลิกัษณ์ ซือ่สตัย์
00038 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ.ดร. อทติยา  พรชยัเกโอว ยอง
00039 สถาบนับําบดัรักษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี นาง สมทรง รอดเดช
00040 นาง อรณีุ เลศิจนิตนากจิ
00041 คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย นางสาว พรปวณ์ี แกว้มัง่เมอืง
00042 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา นางสาว ภรณ์ทพิย์ ผลกระโทก
00043 นาง ปรยีนันท์ มารักษา
00044 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ. ฐนิรัีตน์ ถาวร
00045 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา นางสาว ทยาวรี์ จันทรววิฒัน์
00046 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา ดร. สหุทยั โตสงัวาลย์
00047 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ นาง กาญจนา บญุมงคล
00048 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ นาง ปราณี เอกชนนยิม
00049 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ นาง ไพศรี ขําคม
00050 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ นาง อมัพร สลีากลุ
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00051 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ นาง นางไพรัตน์ ชมภบูตุร
00052 คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ ผศ.ดร. มกุขด์า ผดงุยาม
00053 คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย นาง สกุญัญา ทาโสด
00054 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ์ นาง พรรณราย แสงกําพลี
00055 สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี นางสาว ปรภิาดา สรา้งนอก
00056 นาย ธรีศกัดิ์ ทรายคํา
00057 นางสาว เกษสดุา ภญิโญพันธ์
00058 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม นางสาว ปวมิล มหายศนันท์
00059 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ์ นาง อรพชิญ์ สปีาน
00060 นางสาว อบุลวรรณ ภาระเวช
00061 นางสาว รัชนพีร จันทรม์ณี
00062 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยประถมัภ์ นาย สมโภชน์ งามสงา่
00063 นางสาว สดุาพร สทุธสิาร
00064 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงครม ดร. ขวญัหทยั ยิม้ละมยั
00065 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ผศ.ดร. ลดัดา แสนสหีา
00066 โรงพยาบาลอรัญประเทศ นาง อาภรณ์ กลา้หาญ
00067 นางสาว สรอ้ยทพิย์ สนัุนตะ๊
00068 อ.ดร. ทศันยี์ ทพิยส์งูเนนิ
00069 โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรคร์าชนครนิทร์ นาย สมรรถชยั หาญเวช
00070 นาง นงนภสั พงษ์ปลดั
00071 นางสาว กลุธดิา สทิธวิงั
00072 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ.ดร. สภุาภคั เภตราสวุรรณ
00073 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี นาง นพภสัสร วเิศษ
00074 ศรธีญัญา นางสาว บญุชู ยทุธพลไพบลูย์
00075 สบยช. นางสาว สภุาวี บวัผัน
00076 สบยช. นาง วรัญญา ถนอมญาติ
00077 สถาบนับําบดัรักษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี นาง กนกวรรณ เจรญิศรี
00078 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี ผศ.ดร. พรรณวภิา บรรณเกยีรติ
00079 สถาบนับําบดัรักษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี นางสาว สริาภรณ์ พทิกัพันธ์
00080 โรงพยาบาลพจิติร นาง รัตยิา โฆษิตวานชิย์
00081 โรงพยาบาลพจิติร นาง ฉววีรรณ จาดยา่นขาด
00082 บจก.พคี เทรนนิง่ แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั นาง มารษิา นาคทบัที
00083 สถาบนับําบดัรักษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี นางสาว วจิติรา คุม้ไขน้ํ่า
00084 สถาบนับําบดัรักษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี นาง ปัทมพร อนิตะ๊ใจ
00085 โรงพยาบาลลําปาง นาย สราวธุ สรุบิตุร
00086 นางสาว รุง่ทพิย์ เพยีงลิม้
00087 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี อ.ดร. นันทยิา เอกอธคิมกจิ
00088 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี รศ.ดร. พัชรนิทร์ นนิทจันทร์
00089 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ผศ.ดร. เจษฎา องักาบสี
00090 คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย นางสาว ณัฐวรา เชือ้หมอ
00091 มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี อ.ดร. อนันตต์รี สมทิธิน์ราเศรษฐ์
00092 นาง ปัณฑารยี์ ประสาทศรี
00093 โรงพยาบาลลําปาง นางสาว สพุชิญา หาญกลา้
00094 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑติ อ.ดร. อรโุณทยั สงิหต์าแกว้
00095 รศ.ดร. วารรัีตน์ ถานอ้ย
00096 นาง วรางคณา วภิาตะศลิปิน
00097 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี ผศ. จฑุาทพิย์ กิง่แกว้
00098 จติเวชเลยราชนครทิร์ นาง สนัุนทา พลเดชาสวสัดิ์
00099 จติเวชเลยราชนครนิทร์ นางสาว สขุมุาลย์ ศลิปอนันต์
00100 จติเวชเลยราชนครทิร์ นาง อญัชลี วจิติรปัญญา
00101 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี ผศ. ทศันา ทวคีณู
00102 หอ้งตรวจจติเวช รพ. ราชวถิี นาง รุง่ทวิา อนุวงศต์รนีาถ
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00103 โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร์ นาง สภุาพร กลายชยัภมูิ
00104 นาง ณชินันทน์ เกดิมงคล
00105 สถาบนัราชานุกลู นาง จารวุรรณ ประดา
00106 สถาบนัราชานุกลู นางสาว พมิพช์นก กลา้ฤทธิธ์นรัตน์
00107 อาจารย์ ศริยิพุา นันสนุานนท์
00108 โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก นางสาว นฤกมล วจิติรเศรณี
00109 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ดร. สมจติต์ ลปุระสงค์
00110 โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ นางสาว สมุาพร แกว้คํา
00111 โรงพยาบาลชยัภมูิ นาย สนัตภิาพ คงนาวงั
00112 โรงพยาบาลชยัภมูิ นางสาว จรีนันท์ ศรสีวุรรณ์
00113 โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรคร์าชนครนิทร์ นาย อทุยั ตรงเมธี
00114 อ.ดร. อโนทยั แทนสวสัดิ์
00115 นางสาว พัชรี วฒันาเมธี
00116 นางสาว อนงคพ์ร ตะ๊คํา
00117 จติเวชนครราชสมีา นาง พรทพิย คงสตัย์
00118 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รศ.ดร. เอกอมุา อิม้คํา
00119 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี นางสาว กานตต์รนิ ศรสีวุรรณ
00120 อาจารย์ ปวณีา นันทวสิทิธิ์
00121 นางสาว วชัรี แสงสาย
00122 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี นครราชสมีา นางสาว กชกร ฉายากลุ
00123 นางสาว ชตุมิา นาควสิทุธิ์
00124 สถาบนัราชานุกลู นางสาว ปภาธณีิ กองแกว้
00125 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ. กลิน่ชบา สวุรรณรงค์
00126 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ.ดร. จรรยา ธญัญาดี
00127 สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ นางสาว ภชัณติรา เกตกุาญจนก์ลุ
00128 นาง วภิาวี จันทมตัตกุาร
00129 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ดร. ตนัตมิา ดว้งโยธา
00130 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นบวั นาง ยพุนิ พรมภกิเั
00131 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผศ.ดร. สดุารัตน์ เพยีรชอบ
00133 มบส. ผศ.ดร. ศนุสิา ทดลา
00134 สถาบนัราชานุกลู นางสาว ธสัรส์อร กลางประพันธ์
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สมทิธิน์ราเศรษฐ์
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กลา้ฤทธิธ์นรัตน์
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