
ใบประกาศนียบตัร       มผีลวันที่   24 มนีาคม 2564   

ใบประกาศนียบตัร       ไม่ก าหนดวันหมดอายุ 

ล ำดบั เลขใบ CER สถำนทีท่ ำงำน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวดั


1 นาง วราภรณ์ ห้วยลึก DMS-N 2020/1 โรงพยาบาลมะเรง็ลพบรีุ ทะเลชุบศร เมอืงลพบรีุ ลพบรีุ

2 นางสาว นิรมล โตใย DMS-N 2020/2 โรงพยาบาลมะเรง็ลพบรีุ ทะเลชุบศร เมอืง ลพบรีุ

3 นาย โชตนิรินทร์ ไชยรินทร์ DMS-N 2020/3 โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรีุ เสมด็ เมอืงชลบรีุ ชลบรีุ

4 นาย รังสนัต์ ไชยค า DMS-N 2020/4 โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรีุ เสมด็ เมอืง ชลบรีุ

5 นาง ยุพิณ ค ากรุ DMS-N 2020/5 โรงพยาบาลมะเรง็อุดรธานี หนองไผ่ เมอืง อุดรธานี 

6 นาย คฑาวุธ นันทกิติตริาษฎร์ DMS-N 2020/6 โรงพยาบาลมะเรง็อุดรธานี หนองไผ่ เมอืง อุดรธานี

7 นางสาว สเุมธา ขวัญส่ง DMS-N 2020/7 โรงพยาบาลมะเรง็อุดรธานี หมากแข้ง เมอืง อุดรธานี

8 นาง ชุลีรัตน์ สาระรัตน์ DMS-N 2020/8 โรงพยาบาลมะเรง็อุดรธานี หนองไผ่ เมอืง อุดรธานี

9 นางสาว อนุชตรา วรรณเสวก DMS-N 2020/9 โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี ขามใหญ่ เมอืง อุบลราชธานี

10 นางสาว วิรมล บริสทุธิ์ DMS-N 2020/10 โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี ขามใหญ่ เมอืง อุบลราชธานี

11 นาง สวุรรณา แก้วณรงค์ DMS-N 2020/11 โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎร์ธานี ขุนทะเล เมอืง สรุาษฎร์ธานี

12 นาง หรรษธร วงศภ์กัดี DMS-N 2020/12 โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎร์ธานี  ขุนทะเล เมอืง สรุาษฏร์ธานี

13 นาง ดลยา สภุแีดน DMS-N 2020/13 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ บงึสน่ัน ธัญบรีุ ปทมุธานี

14 นางสาว ประภากร แก้วปิก DMS-N 2020/14 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ บงึสน่ัน ธัญบรีุ ปทมุธานี

15 นางสาว จิรวรรณ สมหมาย DMS-N 2020/15 โรงพยาบาลโรคผวิหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง บ้านควน เมอืง ตรัง

16 นางสาว กิง่ดาว ขุ่ยอาภยั DMS-N 2020/16 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สเุทพ เมอืง เชียงใหม่

17 นางสาว นิภาวรรณ์ จุมปาลี DMS-N 2020/17 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สเุทพ เมอืง เชียงใหม่

18 นางสาว อภริดี ธรรมจารี DMS-N 2020/18 โรงพยาบาลราชวิถี ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

19 นางสาว กุลธีรา ค าอุดม DMS-N 2020/19 โรงพยาบาลราชวิถี ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

20 นางสาว นภสร จั่นเพช็ร DMS-N 2020/20 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คนันายาว คนันายาว กรุงเทพมหานคร

21 นาง คนึงนิจ ไวสพีุ DMS-N 2020/21 สถาบนัโรคผวิหนัง ทุง่พญไท ราชเทวึ กรุงเทพมหานคร

รำยช่ือผูผ่้ำนกำรอบรมหลกัสูตรพยำบำลผูจ้ัดกำรกำรดูแลผูป่้วยที่ไดร้บัสำรสกดัจำกกญัชำทำงกำรแพทย ์(Care manager) รุ่นที่ 1

วนัที่ 22-24 มีนำคม 2564 ณ หอ้งประชุมพิบูลสงครำม ชั้น 12 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลรำชวิถี

ช่ือ-นำมสกลุ

รวม 185 รำย
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22 นางสาว อรพรรณ วรรณกูล DMS-N 2020/22 สถาบนัโรคผวิหนัง ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

23 นางสาว ปิญาภรณ์ สริิสมัพันธ์นาวา DMS-N 2020/23 สถาบนัประสาทวิทยา ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

24 นาง อภญิญา ศรีจันทร์ DMS-N 2020/24 สถาบนัประสาทวิทยา ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

25 นางสาว ลัดดาวัลย์ ช่ืนสนิท DMS-N 2020/25 สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

26 นางสาว พชรพร พิเชฐโสภณ DMS-N 2020/26 สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

27 นางสาว สาคร คงปาน DMS-N 2020/27 สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

28 นางสาว อุดมพร สวนขวัญ DMS-N 2020/28 สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

29 นาง กญัญา ศรีอรุณ DMS-N 2020/29 โรงพยาบาลมะเรง็ล าปาง พิชัย เมอืง ล าปาง

30 นาง ปานจิตร์ วงศใ์หญ่ DMS-N 2020/30 โรงพยาบาลมะเรง็ล าปาง พิชัย เมอืง ล าปาง

31 นาง อรชร รังสี DMS-N 2020/31 โรงพยาบาลสงฆ์ ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

32 นางสาว ชวลี เครือสคุนธ์ DMS-N 2020/32 โรงพยาบาลสงฆ์ ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

33 นางสาว ศริิพร พูลเสมอ DMS-N 2020/33 โรงพยาบาลเลิดสนิ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร

34 นางสาว ประทมุพร วรธิพรมมา DMS-N 2020/34 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

35 นาง ศริิจันทร์ ชนะสขุ DMS-N 2020/35 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

36 นางสาว พรพรรณ พรมพุทธา DMS-N 2020/36 โรงพยาบาลศรีธัญญา ตลาดขวัญ เมอืง นนทบรีุ

37 นางสาว บญุชู ยุทธพลไพบลูย์ DMS-N 2020/37 โรงพยาบาลศรีธัญญา ตลาดขวัญ เมอืง นนทบรีุ

38 นาย สงบ ภแูดนแก่ง DMS-N 2020/38 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในเมอืง เมอืง ขอนแก่น

39 นาง จิตตมิา นาวาทอง DMS-N 2020/39 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ทา่ข้าม พุนพิน สรุาษฎร์ธานี

40 นาย จิตภณัฑ์ กมลรัตน์ DMS-N 2020/40 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในเมอืง เมอืง อุบลราชธานี

41 นาง พิตรนรินทร์ ธนาเจริญชัย DMS-N 2020/41  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อาจสามารถ เมอืง นครพนม

42 นางสาว วรีรัตน์ ซ้อนจันดี DMS-N 2020/42 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นาอาน เมอืง เลย

43 นางสาว จารวี คชวงษ์ DMS-N 2020/43 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร์ ทา่น า้อ้อย พยุหะครีี นครสวรรค์

44 นาย บวรภพ ปราบมะเริง DMS-N 2020/44 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

45 นาย เอกพล สดุาชม DMS-N 2020/45 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

46 นางสาว พรรณนิภา แสนปัญญา DMS-N 2020/46 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

47 นาง นงลักษณ์ ค าบวัตอง DMS-N 2020/47 โรงพยาบาลสวนปรุง หายยา เมอืง เชียงใหม่

48 นาง จุฑาทพิย์ พลสวัสดิ์ DMS-N 2020/48 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ บ่อยาง เมอืง สงขลา
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49 นางสาว น า้ฝน ชูยะไข DMS-N 2020/49 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร

50 นาย ธนสาร รักเรือง DMS-N 2020/50 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณโุลก แก่งโสภา วังทอง พิษณโุลก

51 นางสาว ญาณกร เช้ือสขุ DMS-N 2020/51 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์ บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

52 นาง ปัทมา ค าแดง DMS-N 2020/52 โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

53 นางสาว ขนิษฐา ไชยน า้อ้อม DMS-N 2020/53 โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

54 นางสาว จันทร์สม นกเกดิ DMS-N 2020/54 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

55 นางสาว มยุรี ชลเทพ DMS-N 2020/55 โรงพยาบาลสริินาถ บงึกุ่ม (แผนก ER) นวมนิทร์ บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร

56 นางสาว อพักา ยะปัญญา DMS-N 2020/57 โรงพยาบาลบางมด (ผู้ป่วยนอก) บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร

57 นางสาว ธารินี พันธ์เกตุ DMS-N 2020/58 โรงพยาบาลซีจีเอช อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

58 นางสาว สภุารี การีรัตน์ DMS-N 2020/59 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร

59 นางสาว นาตยา วานิชธนาคร DMS-N 2020/60 โรงพยาบาลซีจีเอช ล าลูกกา ล าลูกกา ล าลูกกา ปทมุธานี

60 นางสาว อญัพัชร์ นิตวิิเชียรวุฒิ DMS-N 2020/61 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อนิเตอร์ รัตนาธิเบศร์ (Special unit) เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบรีุ

61 นางสาว ยุพิน ทริเพง็ DMS-N 2020/62 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน (อายุรกรรม  onco) บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร

62 นาง ชุตมิา สมรักษ์ DMS-N 2020/63 โรงพยาบาลทกัษิณ ตลาด เมอืง สรุาษฎร์ธานี

63 นาง สวุดี วงศพุ์ทธา DMS-N 2020/64 โรงพยาบาลนวมนิทร์ 9 มนีบรีุ มนีบรีุ กรุงเทพมหานคร

64 นางสาว ปรียาลักษณ์ ทวีชาติ DMS-N 2020/65 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (ผู้ป่วยนอก) ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ

65 นางสาว จิตราภรณ์ โพธิ์อุน่ DMS-N 2020/66 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสติ 2 (Opd) ประชาธิปัตย์ ธัญบรีุ ปทมุธานี

66 นาง พนิตตา อธิพันธ์วโรดม DMS-N 2020/67 โรงพยาบาลนครธน (อายุรกรรม) แสมด า บางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร

67 นางสาว รพีภา ศลิปรัตน์ DMS-N 2020/68 โรงพยาบาลธนบรีุ ทุง่สง (ฝ่ายการพยาบาล) ชะมาย ทุง่สง นครศรีธรรมราช

68 นางสาว พรทพิย์ ลาภไพบลูย์พงศ์ DMS-N 2020/69 โรงพยาบาลยันฮี บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

69 นางสาว อริสรา ใจพิทกัษ์ธรรม DMS-N 2020/70 โรงพยาบาลวิภาวดี ลาดยาว จตจุักร กรุงเทพมหานคร

70 นาง นิศากร ศรีวิรมย์ DMS-N 2020/71 โรงพยาบาลนวมนิทร์ มนีบรีุ มนีบรีุ กรุงเทพมหานคร

71 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าหา DMS-N 2020/72 โรงพยาบาลสมติเิวช ชลบรีุ บ้านสวน เมอืงชลบรีุ ชลบรีุ

72 นางสาว ไพลิน เทนไธสง DMS-N 2020/73 โรงพยาบาลนนทเวช บางเขน เมอืงนนทบรีุ นนทบรีุ

73 นาง จิราภรณ์ ดลกจิธนโสภณ DMS-N 2020/74 โรงพยาบาลพะเยา บ้านตอ๋ม เมอืง พะเยา

74 นาง ทศันีย์ กามล DMS-N 2020/75 โรงพยาบาลล าปาง หัวเวียง เมอืง ล าปาง

75 นางสาว เบญญ์จพิศ หวลกาพย์ DMS-N 2020/76 โรงพยาบาลล าพูน ต้นธง เมอืง ล าพูน
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76 นางสาว พัฒชารี กาติ๊บ DMS-N 2020/77 โรงพยาบาลเชียงค า หย่วน เชียงค า พะเยา 

77 นาง ภทัรี มณีรัตน์ DMS-N 2020/78 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เวียง เมอืง เชียงราย

78 นาง อมรสห์ี วงคว์ิเศษ DMS-N 2020/79 โรงพยาบาลน่าน ในเวียง เมอืง น่าน

79 นาง อรพินท์ ขัดงาม DMS-N 2020/80 โรงพยาบาลนครพิงค์ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่

80 นางสาว ปัทพร แจ้งสนัเทยีะ DMS-N 2020/82 โรงพยาบาลวิเชียรบรีุ บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 

81 นาง สนีุย์ เอี่ยมทองอนิทร์ DMS-N 2020/83 โรงพยาบาลสโุขทยั บ้านกล้วย เมอืง สโุขทยั

82 นาง สพุรรณี อุดมผล DMS-N 2020/84 โรงพยาบาลอุตรดติถ์ เจษฏาบดนิทร์ เมอืง อุตรดติถ์ 

83 นาง อมัพวรรณ กล่อมแจ้ง DMS-N 2020/86 โรงพยาบาลน า้ปาด แสนตอ น า้ปาด อุตรดติถ์

84 นาง อษิณี สตีะสตุ DMS-N 2020/87 โรงพยาบาลศรีสงัวรสโุขทยั คลองตาล ศรีส าโรง สโุขทยั

85 นาง ทศันีย์ ทบัทมิไทย DMS-N 2020/88 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ ปากน า้โพ เมอืง นครสวรรค์

86 นางสาว ชุตมิา เรืองภวัด DMS-N 2020/89 โรงพยาบาลตาตลี ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์

87 นาง ฐิตรัิตน์ ราตรี DMS-N 2020/90 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร บ้านกล้วย เมอืง ชัยนาท

88 นาง พับพา กระต่ายทอง DMS-N 2020/91 โรงพยาบาลก าแพงเพชร ในเมอืง เมอืง ก าแพงเพชร

89 นาง สรีุรัตน์ น้อมนิล DMS-N 2020/92 โรงพยาบาลอุทยัธานี อุทยัใหม่ เมอืงอุทยัธานี อุทยัธานี

90 นาง สพุรรณี ครุฑพันธ์ DMS-N 2020/93 โรงพยาบาลหนองฉาง หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี

91 นาง จารุวรรณ ไหลสกุล DMS-N 2020/94 โรงพยาบาลสงิห์บรีุ บางพุทรา เมอืง สงิห์บรีุ

92 นาง ชัชฎาภรณ์ องิคสกุลโรจน์ DMS-N 2020/95 โรงพยาบาลนครนายก วังกระโจม เมอืง นครนายก

93 นาง ชุตมิา บางบ่อ DMS-N 2020/96 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกยีรติ80พรรษา เสาไห้ เสาไห้ สระบรีุ

94 นางสาว นิภาพรรณ สกิขะบรูณะ DMS-N 2020/97 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า บางกระสอ เมอืง นนทบรีุ

95 นางสาว บงัอร ศรประดษิฐ DMS-N 2020/98 โรงพยาบาลพระพุทธบาท ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ

96 นาง ปัทมา ทพัเจริญ DMS-N 2020/99 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เขาสามยอด เมอืง ลพบรีุ15000

97 นางสาว พรรณี วิญญกูล DMS-N 2020/100 โรงพยาบาลอนิทร์บรีุ ทบัยา อนิทร์บรีุ สงิห์บรีุ 

98 นางสาว ริยาภรณ์ สาเสยีง DMS-N 2020/101 โรงพยาบาลปทมุธานี บางปรอก เมอืง ปทมุธานี

99 นาง สรัลชนา กิง่มาลา DMS-N 2020/102 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประตชัูย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

100 นางสาว สนัธนา เนียมโภคะ DMS-N 2020/103 โรงพยาบาลเสนา เจ้าเจด็ เสนา พระนครศรีอยุธยา

101 นางสาว สพิุชญานัน ธนาดลเอื้อองักูร DMS-N 2020/104 โรงพยาบาลสระบรีุ ปากเพรียว เมอืง สระบรีุ

102 นางสาว อโนชา กล่ินสคุนธ์ DMS-N 2020/105 โรงพยาบาลสงิห์บรีุ ต้นโพธิ์ เมอืง สงิห์บรีุ
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103 นางสาว อุมาภรณ์ ร่วมทอง DMS-N 2020/106 โรงพยาบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบรีุ

104 นางสาว กรพินทุ์ ปานวิเชียร DMS-N 2020/107 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ทา่พ่ีเล้ียง เมอืง สพุรรณบรีุ

105 นาง นภารักษ์ อรุณแจ้ง DMS-N 2020/108 โรงพยาบาลวัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ

106 นาง ปราณี พูลยม DMS-N 2020/109 โรงพยาบาลบางแพ วังเยน็ บางแพ ราชบรีุ

107 นางสาว รัตวีรินทร์ แจ้งเรือง DMS-N 2020/110 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า คลองกระแซง เมอืง เพชรบรีุ

108 นางสาว ศศธิร สรุทานตน์นท์ DMS-N 2020/111 โรงพยาบาลหัวหิน หัวหิน หัวหิน ประจวบครีีขันธ์

109 นาง สมุน ดษิฐ์กระจัน DMS-N 2020/112 โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องคท์ี่17 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สพุรรณบรีุ

110 นางสาว สรุสา ทรัพย์บริบรูณ์ DMS-N 2020/113 โรงพยาบาลกระทุม่แบน ตลาดกระทุม่แบ กระทุม่แบน สมทุรสาคร

111 นางสาว สรีุพร ตนัตอิ านวย DMS-N 2020/114 โรงพยาบาลโพธาราม โพธาราม โพธาราม ราชบรีุ

112 นางสาว อรวรรณ ชาครียสกุล DMS-N 2020/115 โรงพยาบาลราชบรีุ หน้าเมอืง เมอืง ราชบรีุ

113 นาง อารยา ภกัดิ์ศร DMS-N 2020/116 โรงพยาบาลประจวบฯ เมอืง ประจวบครีีขันธ์

114 นางสาว ช่อเพชร กล่ินจันทร์ DMS-N 2020/117 โรงพยาบาลสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้า แม่กลอง เมอืง สมทุรสงคราม

115 นาง กญัรินทร์ ทวีโชตภิานุวงศ์ DMS-N 2020/118 โรงพยาบาลสมทุรปราการ ปากน า้ เมอืง สมทุรปราการ

116 นางสาว นิภสัสรณ์ บญุญาสนัติ DMS-N 2020/119 โรงพยาบาลชลบรีุ บ้านสวน เมอืง ชลบรีุ

117 นาง ปาริชาติ ยี่หวา DMS-N 2020/120 โรงพยาบาลตราด วังกระแจะ เมอืง ตราด

118 นางสาว ปาริชาติ รอดศริิ DMS-N 2020/121 โรงพยาบาลพุทธโสธร หน้าเมอืง เมอืง ฉะเชิงเทรา

119 นาง ศริิภณัฑ์ สทุธิ์จิตตจู์ล DMS-N 2020/122 โรงพยาบาลบางละมงุ นาเกลือ บางละมงุ ชลบรีุ

120 นาง อรัญญา ปาละกะวงศ์ DMS-N 2020/123 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา หน้าเมอืง เมอืง ฉะเชิงเทรา

121 นาง องัคณา ศรีรัตนาโซติ DMS-N 2020/124 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ทา่งาม เมอืง ปราจีนบรีุ

122 นางสาว ฐิตาภรณ์ ทพิย์ศรีราช DMS-N 2020/125 โรงพยาบาลขอนแก่น ในเมอืง เมอืง ขอนแก่น

123 นางสาว ธิรนันท์ มลากรรณ์ DMS-N 2020/126 โรงพยาบาลโพนทอง สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอด็

124 นาง นิตยา หนองแบก DMS-N 2020/127 โรงพยาบาลสริินธร ขอนแก่น โนนสมบรูณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น

125 นาง พวงเพชร กุลสวุรรณ DMS-N 2020/128 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตลาด เมอืง มหาสารคาม 

126 นาง รักชนก ป่ินละออ DMS-N 2020/129 โรงพยาบาลร้อยเอด็ ในเมอืง เมอืง ร้อยเอด็

127 นาง แรกขวัญ สขุบดิา DMS-N 2020/130 โรงพยาบาลขุมแพ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 

128 นางสาว วิภารัตน์ เข่งพิมล DMS-N 2020/131 โรงพยาบาลพล เมอืงพล พล ขอนแก่น 

129 นาง ศริินภา ราญมชัีย DMS-N 2020/132 โรงพยาบาลเสลภมูิ ขวัญเมอืง เสลภมูิ ร้อยเอด็
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130 นาง ศริิพร เผ่าภธูร DMS-N 2020/133 โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ ศรีสมเดจ็ ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็

131 นาง จารุวรรณ พาณิชพันธุ์ DMS-N 2020/134 โรงพยาบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมอืง  อุดรธานี

132 นางสาว จิณณภทัร พิริยพงศภ์ากร DMS-N 2020/135 โรงพยาบาลเลย กุดป่อง เมอืง เลย

133 นางสาว จุรีรัตน์ เทอ ารุง DMS-N 2020/136 โรงพยาบาลสกลนคร ธาตเุชิงชุม เมอืง สกลนคร

134 นางสาว วรรณิภา พิมพา DMS-N 2020/137 โรงพยาบาลวานรนิวาส คอนสวรรค ์ วานรนิวาส สกลนคร

135 นางสาว ทฆิมัพร พรหมพิทกัษ์ DMS-N 2020/138 โรงพยาบาลกุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 

136 นางสาว นงคนุ์ช โฮมหงษ์ DMS-N 2020/139 โรงพยาบาลโพนพิสยั จุมพล โพนพิสยั หนองคาย

137 นาง บปุผา อาศรัยราช DMS-N 2020/140 โรงพยาบาลหนองคาย ในเมอืง เมอืง หนองคาย

138 นาง ปัญชลี ศริิพงษ์พันธ์ DMS-N 2020/141 โรงพยาบาลนครพนม ในเมอืง เมอืง นครพนม 

139 นาง ยุพาภรณ์ ผวิอ่อน DMS-N 2020/142 โรงพยาบาลบ้านผอื บ้านผอื บ้านผอื อุดรธานี

140 นางสาว รุ่งอรุณ สงรัมย์ DMS-N 2020/143 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู หนองบวั เมอืง หนองบวัล าภู

141 นางสาว วิจิตรา เทพพันทา DMS-N 2020/144 โรงพยาบาลวานรนิวาส คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร

142 นางสาว สภุาพร ค าสว่าง DMS-N 2020/145 โรงพยาบาลบงึกาฬ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ บงึกาฬ

143 นาง ดารณี มะลิหวล DMS-N 2020/146 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสมีา โคกกรวด เมอืง นครราชสมีา

144 นางสาว นิตยา ผาแสง DMS-N 2020/147 โรงพยาบาลปากช่องนานา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสมีา

145 นาง นุชจรีรัตน์ ตอนไตร DMS-N 2020/148 โรงพยาบาลคเูมอืง คเูมอืง คเูมอืง บรีุรัมย์

146 นาง บษุดี สงิห์สวัสดิ์ DMS-N 2020/149 โรงพยาบาลปราสาท กงัแอน ปราสาท สริุนทร์

147 นาง เบญจวรรณ ฤกษ์สงัเกตุ DMS-N 2020/150 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี สรุนารี เมอืง นครราชสมีา

148 นาง ปวรินทร์ หนองหาญ DMS-N 2020/151 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ ในเมอืง เมอืง บรีุรัมย์ 

149 นาง ปวีณา บญุเกดิ DMS-N 2020/152 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 

150 นาง ภทัราพร โคสนาม DMS-N 2020/153 โรงพยาบาลชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สริุนทร์ 

151 นาง วรางคณา เร่งไพบลูย์วงษ์ DMS-N 2020/154 โรงพยาบาลภเูขียวเฉลิมพระเกยีรติ ผกัปัง ภเูขียว ชัยภมูิ

152 นางสาว วัชราภรณ์ หุนตระนี DMS-N 2020/155 โรงพยาบาลนางรอง นางรอง นางรอง บรีุรัมย์

153 นางสาว อุบลรัตน์ ดพีร้อม DMS-N 2020/156 โรงพยาบาลสริุนทร์ หลักเมอืง เมอืง สริุนทร์

154 นาง กมลวรรณ ปล่ังกลาง DMS-N 2020/157 โรงพยาบาลกนัทรลักษ์ น า้อ้อม กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ 

155 นาง ช่อกนก ป้อมหิน DMS-N 2020/158 โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมอืงใต้ เมอืง ศรีสะเกษ

156 นาย ธนากร แสนโสม DMS-N 2020/159 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเดชอุดม เมอืงเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
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157 นาง นิยม สาระไทย DMS-N 2020/160 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ บุ่ง เมอืง อ านาจเจริญ

158 นางสาว ภควรรณ ตลอดพงษ์ DMS-N 2020/161 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ เมอืง ในเมอืง อุบลราชธานี

159 นาง เยาวรัตน์ ศรีค า DMS-N 2020/162 โรงพยาบาลศรีเมอืงใหม่ นาค า ศรีเมอืงใหม่  อุบลราชธานี  

160 นาง วรัญญา ไชยานุกูล DMS-N 2020/163 โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไร่น้อย เมอืง อุบลราชธานี

161 นาง วิภาพร มกัการุณ DMS-N 2020/164 โรงพยาบาลวารินช าราบ ค าน า้แซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี

162 นาง อกนิษฐ์ จินดามณีมาศ DMS-N 2020/165 โรงพยาบาลมกุดาหาร มกุดาหาร เมอืง มกุดาหาร

163 นางสาว กุลธิดา ภกัดคีง DMS-N 2020/166 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ ทา่ตะเภา เมอืง ชุมพร

164 นาง จันทร์จิรา แสงเงิน DMS-N 2020/167 โรงพยาบาลทุง่สง ปากแพรก ทุง่สง นครศรีธรรมราช

165 นางสาว จิตรา แสงบญุ DMS-N 2020/168 โรงพยาบาลสชิล สชิล สชิล นครศรีธรรมราช

166 นางสาว พรรณี บรรดาศกัดิ์ DMS-N 2020/169 โรงพยาบาลพังงา ท้ายช้าง เมอืง พังงา

167 นาง เมธินี ก้อนแก้ว DMS-N 2020/170 โรงพยาบาลวชิระภเูกต็ ตลาดใหญ่ เมอืง ภเูกต็

168 นาย วัชระ พรหมฉวี DMS-N 2020/171 โรงพยาบาลกะเปอร์ กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 

169 นางสาว สมศริิ เจี้ ยสกุล DMS-N 2020/172 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า บางนายส ี ตะกัว่ป่า พังงา 

170 นาง สายวารี เขม็เพชร DMS-N 2020/173 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมอืง ระนอง 

171 นางสาว สชุาดา บญุสขุ DMS-N 2020/174 โรงพยาบาลเกาะสมยุ อ่างทอง เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี

172 นาง สวุรรณา กรรมารางกูร DMS-N 2020/175 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมอืง สรุาษฎร์ธานี

173 นาง สดุสวาท ดษิยบตุร DMS-N 2020/176 โรงพยาบาลกระบี่ ปากน า้ เมอืง กระบี่

174 นาง อนิธิรา ปิลไลย์ DMS-N 2020/177 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในเมอืง เมอืง นครศรีธรรมราช

175 นาง ล าดวน สขุสาตต์ DMS-N 2020/178 โรงพยาบาลสงขลา พะวง เมอืง สงขลา

176 นาง สกุาญจน์ ใสเกื้อ DMS-N 2020/179 โรงพยาบาลตรัง ทบั เที่ยง เมอืง ตรัง

177 นาง อารีรัตน์ นวลแย้ม DMS-N 2020/180 โรงพยาบาลหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

178 นาง อารีรัตน์ สวุรรณมณุี DMS-N 2020/181 โรงพยาบาลหาดใหญ่ รัถการ หาดใหญ่ สงขลา

179 นาง อุไรรัตน์ ทองขุนด า DMS-N 2020/182 โรงพยาบาลพัทลุง คหูาสวรรค์ เมอืง พัทลุง 

180 นาง ดวงแก้ว ศรีพรหมมา DMS-N 2020/183 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ทา่นัด ด าเนินสะดว ก ราชบรีุ 

181 นาย พิศาล สสีถาน DMS-N 2020/184 โรงพยาบาลสมเดจ็พยุพราชสว่างแดนดนิ สว่างแดนดนิ สว่างแดนดนิ สกลนคร

182 นางสาว ศภุสิรา พลครุธ DMS-N 2020/185 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คลองมหานาค ป้อมปราบศตัรูผ่ายกรุงเทพมหานคร

183 นางสาว สร้อยนภา ใหมพรหม DMS-N 2020/186 สถาบนัประสาทวิทยา ทุง่พญาไท ราชวิถี กรุงเทพมหานคร



ล ำดบั เลขใบ CER สถำนทีท่ ำงำน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวดั
ช่ือ-นำมสกลุ

184 นางสาว จรูญรัตน์ ศรีเศษพิมพ์ DMS-N 2020/187 โรงพยาบาลขอนแก่น ในเมอืง เมอืง ขอนแก่น

185 นาง ฉัตรวิไล วิบลูย์วิภา DMS-N 2020/188 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ ในเมอืง เมอืง อุบลราชธานี


