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ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ-นามสกุล สถานท่ีทํางาน

1 นางสาว ฐิติชญา จันทร์เอ้ย รพช.เทิง
2 นางสาว ฐิติมา เหลือจ้อย โรงพยาบาลองครักษ์
3 นางสาว จิรพรรณ ศตะกูรมะ โรงพยาบาลองครักษ์
4 นางสาว เนตรชนก  จันทร รพ.ลาดบัวหลวง
5 นางสาว วนิดา  ภคมาส รพ. ลาดบัวหลวง
6 นางสาว เจนจิรา แซ่นิ้ม โรงพยาบาลสังฆราช
7 นางสาว อารีรัตน์ สุขสมศักดิ์ (วาสนะมหาเถระ)นครหลวง
8 นางสาว กัลยกร สายถนอมผล ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
9 นาย ภาณุพงศ์ ศรีมือดี รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
10 นางสาว ณัฐชญา พลากุลมณฑล รพ.วังน้ําเย็น
11 นางสาว ปิยะนุช สวนสิน รพ.ปากช่องนานา
12 นางสาว เพ็ญสิริ ประเสริฐสุวรรณ รพ.ปากช่องนานา
13 นางสาว วรางคณา อ่ิมจิตต์ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
14 นาง วรวลัญช์ นันทะทอง รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
15 นาง นวพร ยศทวี รพ.หนองม่วงไข่
16 นาย วุฒิศักดิ์  ขวัญทอง รพ.นครชัยศรี

17 นาย อุกฤษฏ์ ทองสันทัด
ศูนย์บริการสาธารณสุข37 
ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา

18 นาง อนุสรา มหาวัน โรงพยาบาลบางปะอิน
19 นาย โอม หม่ันหมาย โรงพยาบาลพุทไธสง
20 นางสาว วิวรรณ สีบุ รพ.วังน้ําเย็น
21 นางสาว อัปสร  วงษ์ชาลี รพ.จักราช
22 นางสาว นฤมล บุญลือ โรงพยาบาลปางศิลาทอง

23 นางสาว เกศิณี ศรีจันทร์
โรงพยาบาลบ้านด่าน แผนก
กายภาพบําบัด

24 นางสาว ธนัชพร ฝั้นสกุล โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
25 นางสาว อริญชย์ แสงประทีปทอง โรงพยาบาลวัดโบสถ์
26 นางสาว ปวิตรา มหาพราหมณ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
27 นางสาว ชนินทร์ธิดา ช่องชนิล โรงพยาบาลไทรน้อย
28 นางสาว วีรยา ชลานันต์ โรงพยาบาลบางซ้าย
29 นาง มินตรา ม่ังอะนะ โรงพยาบาลอุ้มผาง
30 นางสาว สาลินี ฉิมวิเศษ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
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31 นาย กานต์ วัชรปิยานันทน์ นนทบุรี
32 นาย ชาญยุทธ เล็กมาก โรงพยาบาลเขาพนม
33 นาย นวพล ประสิทธิเมตต์ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
34 นางสาว หัฎทยา ฤกษ์งาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 บางบอน
35 นางสาว ณัฐกานต์ อุบลบาน รพ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
36 นางสาว ทิวาณี แก้วหินลาย รพ.บางบาล
37 นาง มนสิชา ทุมชะ รพ.โคกศรีสุพรรณ
38 นาย ทศพล เทียมสม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
39 นาย อนิรุทธิ์ กวดขันธ์ ประดิพัทธ์
40 นางสาว สลักฤทัย ป้องใฝ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
41 นาง เพ็ญพรรณ ศิริปการ รพ.อุทัย
42 นางสาว สุนันทา ศิริครุฑ รพ.อุทัย
43 นาง สุวรรณา นูมหันต์ รพ.ท่าเรือ
44 นาย ณพล เตชะรังสิริ ศูนย์สาธารณสุข14(แก้ว สีบุญเรือง)
45 นางสาว กัลธิมา รัตนศฤงคาร รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
46 นาย วัทรภพ ศิริบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข24 บางเขน
47 นางสาว ประภัสสร ชมภูพ้ืน รพ.อากาศอํานวย
48 นางสาว อาริษา บูญสด โรงพยาบาลชุมพลบุรี
49 นางสาว ภาวิดา อัศวปรีชา โรงพยาบาลไทรน้อย
50 นางสาว สุพิญญา สิมมา โรงพยาบาลจอมพระ
51 นางสาว พิชามญชุ์ พรมภา รพ.ลําปลายมาศ
52 นางสาว ศิรินภา กันทะลา รพ.พญาเม็งราย
53 นางสาว สุพัตรา ปราสาททอง รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
54 นางสาว มาริสา สีแสง รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
55 นาง พัชรี ชมชื่น รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
56 นาย ชูเกียรติ เซ่ียงฉิน ร.พ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
57 นางสาว ปิยนันท์ บัวอ่ิมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
58 นางสาว ฐิติมา สิงห์เรือง โรงพยาบาลห้วยพลู
59 นางสาว ธิติมา แสงอ่อน โรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี
60 นางสาว วาสนา แซ่จิว โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช

หมายเหต ุผู้เข้าร่วมอบรม กรุณานํากางเกงขาส้ันท่ีสามารถเปิดได้ถึงสะโพกมาใช้สําหรับการฝึก
ปฏิบัติ


