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ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม 

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ประจ าปี 2564 
ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 

ณ หอประชุมเบนทุสรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นาง กนิษฐา ชูไพรศิริกุล เพชรบูรณ์ 
นาง เกษร โตอินทร์ สุโขทัย 
นาย ขจรศักดิ์ พรหมสา เพชรบูรณ์ 
นาง ขนิษฐา  ประพันธ์วิทยา ก าแพงเพชร 
นาง คุลิกา วงษ์ตา เพชรบูรณ์ 
นางสาว จตุพร แสนใจ ชัยนาท 
นาง จริยา ดวงตาน้อย อุตรดิตถ์ 
นางสาว จันทา พูเหล็ก พิจิตร 
นาง จารุวดี มีหมื่น ก าแพงเพชร 
นาง จารุวรรณ เจนจบ ก าแพงเพชร 
นาง จิตกัญญา ใจชื้น พิจิตร 
นางสาว จิรภา ผงทอง มุกดาหาร 
นางสาว จุฑารัตน์ กุโบลา มุกดาหาร 
นาง จุรีรัตน์ เกิดโสฬส ศรีสะเกษ 
นางสาว ใจทิพย์ เบ้าชัย เพชรบูรณ์ 
นาง ชญานี สว่างจิตร เพชรบูรณ์ 
นางสาว ชนนน รักชาติ ตาก 
นาง ชนาณัฐ สิทธิโสภณ สุโขทัย 
นาย โชคกุน ปานทอง สุโขทัย 
นาง ซ่อนกลิ่น ม่วงทิม พิษณุโลก 
นาง ฐานิตา บัวระย้า ปราจีนบุรี 
นางสาว ณฐิกา พรมเลิศ แม่ฮ่องสอน 
นางสาว ณัฐกานต์ หมั่นเขตกิจ อุทัยธานี 
นาง ณัฐนิช จงธรรม์ เพชรบูรณ์ 
นาง ณัฐพิมพ์ มูลศรี พะเยา 
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ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นาง ณัฐวรรณ   พาลี เพชรบูรณ์ 
นางสาว ณัทธร สุขสีทอง เชียงใหม่ 
นาง ดวงใจ พุทธปฏิโมกข์ สุโขทัย 
นาง ทรรศน์รมย์   ศรีนรคุตร พิจิตร 
นางสาว ทัชขกร กระจ่างศรี พิจิตร 
นางสาว ทัศวรรณ อาจมาก นครสวรรค์ 
นาง ทิพย์ณิชา ไชยพันธ์แสน มุกดาหาร 
นาง ทิพาพรรณ สระมาลา เพชรบูรณ์ 
นาง ทิวาทิพย์ พ่ึงบัว อุตรดิตถ์ 
นางสาว ธมลกานต์ กุลนะ เพชรบูรณ์ 
นาง ธัญญารัตน์ พอควร อ่างทอง 
นาง ธันยนันท์ พลเยี่ยม มุกดาหาร 
นาง นงนุช พิศการณ์ ระนอง 
นางสาว นพนันท์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 
นาง นพมาศ คาร สุโขทัย 
นางสาว นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์ ก าแพงเพชร 
นาง นภารัตน์ มาฉิม น่าน 
นาย นราวุธ จันทร์เต็ม มุกดาหาร 
นาง นฤมล อู่ทองมาก พิษณุโลก 
นาง นฤมล วทัญญูสัมฤทธิ์ สุโขทัย 
นาง นเลทร จันทศิริ นครสวรรค์ 
นาง นสหชม เอโหย่ พิษณุโลก 
นางสาว นัทธมน คงจันทร์ พิษณุโลก 
นาง นันทรัตน์ ค านนท์ อุตรดิตถ์ 
นาง นันทิพร ปัญโญแก้ว พิจิตร 
นาง นัยนา ขอนทอง ก าแพงเพชร 
นาง นารีรัตน์ นิโรจน ์ นครสวรรค์ 
นาง นุชจรีย์  ธีระแนว พิษณุโลก 
นาง เนตรชนก นาคพันธ์ อุทัยธานี 
นาง เนาวรัตน์ นาควิจิตร เพชรบูรณ์ 
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ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นางสาว เนาวรัตน์ โพธิ์ศรีขาม ก าแพงเพชร 
นาย บรรพรต กลิ่นสุข สุโขทัย 
นางสาว บานเย็น นุสนธิ ์ ก าแพงเพชร 
นางสาว บุญยัง ราชทรัพย์ ก าแพงเพชร 
นาง บุรีญา ไกยวงศ์ มุกดาหาร 
นาง บุษบง ไม้หอม ก าแพงเพชร 
นาง ปทิตตา แก้วจอน พิจิตร 
นาง ปพิชญา ปัทวี เพชรบูรณ์ 
นาง ปภาดา อภิโชครัตนกุล พิษณุโลก 
นางสาว ประนัดวินีย์ สุวรรณโฉม สุโขทัย 
นางสาว ประภัสสร บัวภาเรือง พิษณุโลก 
นาง ประภัสสิริ ชูจิตร พิจิตร 
นาง ปราณี มีมา อุตรดิตถ์ 
นาง ปริญญา อยู่เย็น เพชรบูรณ์ 
นาง ปริมาพร เทพารส กาฬสินธุ์ 
นาง ปวริศา ตุลาเนตร เลย 
นาง ปาณิศรา ยาน้อย สุโขทัย 
นางสาว ปาริชาติ ขุระสะ พิจิตร 
นาง ปิยนาถ เจียมศักดิ์ นครสวรรค์ 
นาง ปิยะพร หลวงขัน น่าน 
นาง เปมิกา ดากระบุตร เพชรบูรณ์ 
นาง ผุสดี ค าพีระ นครสวรรค์ 
นาย พงศกร สีทิศ มหาสารคาม 
นางสาว พชร โคตะวินนท์ กาฬสินธุ์ 
นางสาว พนมพร แสงท่านั่ง พิษณุโลก 
นาง พนาวรรณ แสงสุวรรณ์ พิษณุโลก 
นางสาว พรทิพย์ ส าราญจิตร พิจิตร 
นาง พรภวิษย์ เชื้อค าเพ็ง สุโขทัย 
นาง พรรณี หอมพรมมา หนองบัวล าภู 
นางสาว พรสวรรค์ เสารางทอย น่าน 
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ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นางสาว พศวีร์  อุ่นแก้ว เพชรบูรณ์ 
นาง พัชรินทร์ ลิ้มวัฒนา มุกดาหาร 
นาง พัณณิิน นิลผึ้ง สุโขทัย 
นาย พิเชษฐ อุ้ยตา พิจิตร 
นางสาว พิณประไพ นันตา สุโขทัย 
นางสาว พิณรัฎ บุญเจริญ มุกดาหาร 
นาง พูลศิริ มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร 
นางสาว เพชรรัตน์ บุราณรักษ์ ก าแพงเพชร 
นาง เพ็ญประภา สีอ่อน มุกดาหาร 
นาง ไพจิตรี มาอ้าย น่าน 
นาง ภรรษนันท์ ปาสร้อย ก าแพงเพชร 
นาง ภิญญาภัค บุญยมานูรักษ์ ศรีสะเกษ 
นาง ภูวินทร์ นิ่มพิศุทธิ์ มุกดาหาร 
นาง มยุรี ฟองชัย พิจิตร 
นาง มยุรี กรุงศรี แพร่ 
นางสาว มยุรี ตันทร์ต้น ก าแพงเพชร 
นาง มัทนา อัศวสัมฤทธิ์ เพชรบูรณ์ 
นาง ยุพดี ศรีเบญจโชติ พิจิตร 
นางสาว ยุพา แสงใส ก าแพงเพชร 
นาง เยาวลักษณ์ โนทะ น่าน 
นางสาว เยาวลักษณ์ คงเจริญ พิจิตร 
นาง ระวิ  เป็นมูล เพชรบูรณ์ 
นางสาว รัชนี พรหมอยู่ พิจิตร 
นาง รัตนาพร   พวงค า เลย 
นาง รุ่งนภา สวัสดิรักษ์ เพชรบูรณ์ 
นาง เรืองศิริ ไกรคง พิษณุโลก 
นางสาว ลัคนา มูลอินทร์ สุโขทัย 
นาง ลัดดาวัลย์ นันทปรีชากุล พิษณุโลก 
นาง ล าดวน ค าสม แพร่ 
นาง ล าพันธ์ อินทร์กอง เพชรบูรณ์ 
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ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นาง ล าไพ ประสิทธิ์พร เพชรบูรณ์ 
นาง วณิชยา ทวีศรีศักดิ์ เพชรบูรณ์ 
นาง วยุเรศ  บุญญาชัย นครสวรรค์ 
นาง วรกร รัตนพลแสน เพชรบูรณ์ 
นาง วรรณวิภา สีหะวงษ์ พิษณุโลก 
นางสาว วรรณิศา เขื่อนวิชัย ตาก 
นาง วรวลัญช ์ สะสาง พะเยา 
นาง วไลพรรณ บางทับ เพชรบูรณ์ 
นาง วัชราพร จ ารัสศรี ก าแพงเพชร 
นาง วันนา คงสิบ เพชรบูรณ์ 
นาง วันเพ็ญ นันฝั้น แม่ฮ่องสอน 
นาง วิจิตรา ศรีเสน มุกดาหาร 
นางสาว วิภารัตน์ อุดศรี เพชรบูรณ์ 
นาง วิภาวรรณ ปวงขจร แพร่ 
นางสาว วิราภรณ์ ข าโตนด สุโขทัย 
นาง วิไลวัลย ์ เชษฐตระกูล ตาก 
นาง วิวัตร เหล่าน้อย มุกดาหาร 
นาง วิเศษ นาโสก มุกดาหาร 
นาย วีระพงษ์ ใยสวรรค์ อุทัยธานี 
นาง ศยามล ทรัพย์ปั้น สุโขทัย 
นาง ศรีอุบล สีนอเนตร ศรีสะเกษ 
นาง ศศิธร แก้วศรี ก าแพงเพชร 
นางสาว ศศิพิชญ์ วารุกา พิจิตร 
นาง ศิริพร บุญจอม เพชรบูรณ์ 
นางสาว ศิริพร วงศ์แสงธรรม พิจิตร 
นาง ศิริลักษณ์  เย็นชุ่ม ก าแพงเพชร 
นางสาว ศิวิกา ธิจันทร์ น่าน 
นาง สกาวรัตน์ ทวีนุต เพชรบูรณ์ 
นาย สมเกียรติ กะบัง เพชรบูรณ์ 
นางสาว สมคิด เผือกวิสุทธิ์ พิษณุโลก 
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ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นาง สมปรารถนา หวังพิทักษ์วงศ์ ก าแพงเพชร 
นาง สมาพร จิตบุณเกษม นครสวรรค์ 
นาย สรเพชร เนตรผา เพชรบูรณ์ 
นางสาว สังวาลย์ ท าความชอบ สุโขทัย 
นาง สาธิตา เขม้นงาน อุดรธานี 
นาง สิตานัน จันทร์โต พิษณุโลก 
นางสาว สิตานัน น้อยค า สุโขทัย 
นาง สีไทย วงศ์สกุลวิวัฒน์ มุกดาหาร 
นาง สุกฤตา  เมืองทอง พิจิตร 
นาง สุกัญญา คล้อยเอี่ยม นครสวรรค์ 
นางสาว สุกัญญา ตุลพงษ์ เพชรบูรณ์ 
นาง สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย ก าแพงเพชร 
นาง สุจิตรา หนูแป้น มุกดาหาร 
นาย สุทัศน์ อ่องศิริ เพชรบูรณ์ 
นางสาว สุภัทร พันธ์เปลี่ยน พิจิตร 
นาง สุมลพร ชนชิต อ่างทอง 
นางสาว สุมาลี พุ่มชื่น พิษณุโลด 
นาง สุเมศ ใบทองค า สุโขทัย 
นาง สุรัตนา ฉัตรทอง นครสวรรค์ 
นาง สุวรรณา พรหมพัฒน์ เพชรบูรณ์ 
นาง สุวิมล บูรณโชคไพศาล พิษณุโลก 
นาง เสาวรี ศรีหนู สุโขทัย 
นาง เสาวรี หวังประเสริฐ พิจิตร 
นาง เสาวลักษณ์ อเนกประสงค์กุล ชุมพร 
นาง แสงเดือน บุญขัน นครสวรรค์ 
นาง หฤหรรษ์ พิมพ์เมือง พิจิตร 
นางสาว อนรรฆนงค์ แก้วสพาน นครราชสีมา 
นางสาว อมรรัตน์ แก้วสุขา ก าแพงเพชร 
นางสาว อรทัย ติ้งฉิ่น พิษณุโลก 
นางสาว อรทัย ทุมมูล เลย 
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ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล จังหวัด 
นาง อรพินท์ ศรีม่วง ก าแพงเพชร 
นางสาว อรเพ็ญ สมาธิวัฒน์ ระยอง 
นาง อรวรรณ เข็มทอง เพชรบูรณ์ 
นางสาว อรวรรณ ทอดสนิท อุทัยธานี 
นาง อรอุมา  ราศรี เพชรบูรณ์ 
นาง อรุณ สีขาว สุโขทัย 
นาง อัจฉรา สองจันทร์ อุดรธานี 
นางสาว อัจฉรา คงบุญ ก าแพงเพชร 
นาง อารีย์ สอนมี พิจิตร 
นาง อารีย์ เพ็งพาด ก าแพงเพชร 
นางสาว อารีรัตน์ หลักทอง นครราชสีมา 
นางสาว อุทุมพร   มีศรีแก้ว เลย 
นาง อุบล บุญรอด ปทุมธานี 
นาง อุษณี จักรบุตร สุโขทัย 
นาย เอกราช จันทร์สอน นครสวรรค์ 
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ทางิE-mailิเพ่ือท าการลงทะเบียนการอบรมิพร้อมช าระค่าลงทะเบียนิและแนบสลิปการช าระเงินิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ภำยในวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ิหากท่านไม่ลงทะเบียนยืนยันิและช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่
ก าหนดิขอถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ิ 

 
 

              ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
      งานบริการวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 

                                                              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
                                                             เบอร์โทร 055-252-546-8 ต่อ ๑๒๐๗ 


