
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

 (หลักสตูร 5 วัน) 
ภาคทฤษฎี วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting 

 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โรงพยาบาล จังหวัด 

1 นางสิริบณุย ์ บุศราคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง 

2 นางรัตนา แก้วประเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง 

3 นางมาณ ี ชุ่มใจ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง 

4 นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง 

5 นางสาวสุรญัญา วงศ์ชาลี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแวนแซนต์วูรด์ ลำปาง 

6 นางวิชชุตา วงค์หาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง 

7 นางสุวิมล จิตรกล้า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง 

8 นางสาวน้ำอบ ปิงขอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง 

9 นางสุภาพร สืบสาย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง 

10 นางสุพรรณิกา วงศ์บุญตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลงาว ลำปาง 

11 นายอนุสรณ ์ ศรแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลงาว ลำปาง 

12 นางอภิชญา สิงห์ขร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง 

13 นางวิรัลยุพา วงค์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นใหม ่ ลำปาง 

14 นางอุษณีย์ ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บา้นนาคต ลำปาง 

15 นางเบญจวรรณ วงศ์เรือน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นนาคต ลำปาง 

16 นางดรุณ ี รวมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บา้งฮ่องห้า ลำปาง 

17 นางสาวรัตน์ธิชา กติกาสต ิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม ่

18 นางสุภารตัน ์ บุญทาปั๋น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันกำแพง เชียงใหม ่

19 นางพิมลพรรณ ทิพาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันกำแพง เชียงใหม ่

20 นางเนตรนงค ์ เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม ่

21 นางสาวพิมพ์วิภา โถงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวียงแหง เชียงใหม ่

22 นางสาวพรพิมล โถยะโล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

23 นางสาวบุญญาพร มีนานะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

24 นางสาวศศิชา ศิริลักษณ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่



ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โรงพยาบาล จังหวัด 

25 นางพิรานันท์ อำภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

26 นางสาวภัคจรีา ศรีดาคณุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

27 นางสาวสุทธิดา ขัตตะละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

28 นางสาวอัยยวรรณ ไชยวงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

29 นางสาวภัคคมลทิพย ์ สุภัคกาญจน์กุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

30 นางธัญทิพย์ คงเสถียรพงษ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม ่

31 นางอุไร พันธ ุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม ่

32 นางอภิญญา ตันใบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม ่

33 นางสาวพยอม สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค ์ เชียงใหม ่

34 นางฐิตาภรณ ์ จงดำรงเกียรต ิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สาธารณสุขตำบลสันนาเม็ง เชียงใหม ่

35 นางศรีรวม มั่งมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นเมืองวะ เชียงใหม ่

36 นางเรวด ี เก่งกาจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นศรีบญุเรือง เชียงใหม ่

37 นางวีณา คำนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นสันคะยอม เชียงใหม ่

38 นางสาวสิริกานต ์ กรัณย์วัฒนกลุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เจดยี์แม่ครัว เชียงใหม ่

39 นางลัดดาวรรณ อินยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นหนองไคร้  เชียงใหม ่

40 นางมนสา ตันอุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บา้นป่าก้าง เชียงใหม ่

41 นางศิริรักณ ์ งามเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บา้นร้องเม็ง เชียงใหม ่

42 นางวัชรินทร์ อิงคนินันท ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม ่

43 นางสาวเพ็ญนิภา จำปาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย 

44 นางสุชานาถ ชัยวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย 

45 นางปานิสรา ตันวุฒ ิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย 

46 นางสาวนราธิวาส รักษาไพรวลัย ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรสีังวาลย ์ แม่ฮ่องสอน 

47 นางเกศมณ ี ต่อวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ลำพูน 

48 นางอภิญญา นาด ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าซาง ลำพูน 

49 นางสาวเจนจริา กุยวาร ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี ้ ลำพูน 

50 นางสายฝน ทรงหงษา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลี ้ ลำพูน 

51 นางสาวอนัญพร เชียงวัดเกต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี ้ ลำพูน 

52 นางยุพิน แก้วหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี ้ ลำพูน 



ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โรงพยาบาล จังหวัด 

53 นางจินดา ฟองคำตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี ้ ลำพูน 

54 นางสาวสรรสนยี ์ จันทร์มา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนา่น น่าน 

55 นางสุกัญญา คิดด ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนา่น น่าน 

56 นางผกาพรรณ ์ จอมเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งช้าง น่าน 

57 นางสุมิตรา คำลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ่อเกลือ น่าน 

58 นางชไมพร ระวิโสด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงสา น่าน 

59 นางพิชญ์สินี จุมพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันตสิุข น่าน 

60 นางกัลยา พันธุ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงสา น่าน 

61 นางวรรณพริุณ บัวอ่ิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 

62 นางรัญจิโรจน ์ โรจน์ฤทธากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 

63 นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 

64 นางสมหญิง ช่างเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 

65 นางพันธ์ทิพย ์ อยู่เอนก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 

66 นางสาววิลาวณัย ์ เครือคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา 

67 นางสาวจิราภา เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 

68 นางธนัญชนก คำลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 

69 นางวิไลลักษณ ์ บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 

70 นางวรารักษ์ สุหิตานเุคราะห ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 

71 นางวีรญา คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 

72 นางนงลักษณ ์ ผาทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสอง แพร่ 

73 นางสาววิวัลยา โสภารัตนาจารย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลอง แพร่ 

74 นางสาวพัชราภา ทองคำโฮ้ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดน่ชัย แพร่ 

75 นางสุนีย ์ เอี่ยมทองอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย 

76 นางทัศนีย์ สุขด ี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังเจ้า ตาก 

77 นางสาวจตุพร มงคล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังเจ้า ตาก 

78 นางภัทรานิษฐ ์ ทองปิ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ ์

79 นางจิตตรา พิมพ์ประสานต ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ ์

80 นางระย้า พัดภู ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอตุรดติถ ์ อุตรดิตถ ์
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81 นางสาวธัญลักษณ ์ วิชาโคตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ ์

82 นางวาสนา พันไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สาธารณสุขจังหวดัอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์

83 นางอัจฉรา แสงรัศม ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตรอน อุตรดิตถ ์

84 นางโชติณัฏฐ ์ แตงคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอตรอน อุตรดิตถ ์

 
 

     ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรม: 
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง e-mail 
2. ผู้จัดอบรมจะจัดส่ง Link ทาง e-mail ของผู้เข้าอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 

3.   ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์และสัญญาณ Internet เพ่ือรองรับการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ผู้เข้าอบรม 
      อาจมีค่าใช้จ่ายสัญญาณ Internet ที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมเพ่ือให้รับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

 
 

 
 

 

 

 

    
 


