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1 สุขมุาล ภาษาเวทย์ AIA กรุงเทพมหานคร

2 รอฮานี ดอเลาะ Hatyai hospital สงขลา

3 ณิชภสั จิตตป์รารภ Meshtec International Co.,Ltd. เชียงใหม่

4 ณัฐมนต ์เวเบอร์ Nursing home Australia 

5 ดลนภา ถิตยแ์สน Parttime กรุงเทพฯ

6 ปิยะพร  สิงห์กลาง Pcu.จานใหญ่ ศรีสะเกษ

7 วรนุช วฒันวรเมธา TH1 กรุงเทพมหานคร

8 นิลภา สุขเจริญ กรมแพทยท์หารบก กรุงเทพมหานคร

9 ดารณี คล่องแคล่ว การบินไทย กรุงเทพ

10 พนิดา. วงศว์ฒันากิจ การบินไทย กรุงเทพมหานคร

11 บุญน้อม เด่นดวง ขา้ราชการบ านาญ อุดรธานี

12 กาญจนา อยูเ่จริญสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุบลราชธานี

13 อะเค้ือ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563
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14 มยลีุ ส าราญญาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

15 นงเยาว ์เกษตร์ภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

16 ณัฐพล ยวุนิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปทุมธานี

17 จนัทนา หล่อตจะกูล คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน่ กรุงเทพฯ

18 เจตนา วงษาสูง คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน่ มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพ

19 สิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

20 ภาคิน สุวรรณชา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

21 กรกนก  นศทะนะ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช กทม

22 กณิศนันท์ โอชารส คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพ

23 ภาวดี ชูคง คลิกอายรุศาสตร์เฉพาะทางไตเทียม สงขลา

24 ปัณวรรธน์ แกว้ใจจง คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมอายรุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ สงขลา

25 พรพิมล สุสมอน คลินิกบุญรักษาไตเทียม น่าน

26 เจนจิราโยธา คู่สร้างคลินิกไตเทียม สมุทรปราการ
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27 มยรีุ ฮ็อคเคน็เบอร์ร่ี เคยปฏิบติังานท่ี รพ.เลย เลย

28 วาณี มัน่ธรรม ตจะแพทยค์ลินิก กรุงเทพฯ

29 จุฑามาส  โหยง่ไทย เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม

30 เปรมอร กาลเขวา้ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

31 ประนอม รัตนศิลป์ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

32 ชมลกัษณ์ ฮามค าฮกั เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

33 กาญจนา แกว้ยา เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

34 สุเชาว ์ พรหมพิมพ์ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

35 ดาราธร เกียรติศิริวฒันะ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

36 อุไรวรรณ ทองอร่าม เทศบาลเมืองบา้นสวน ชลบุรี

37 วิศรุต กาลเขวา้ เทศบาลเมืองหนองส าโรง อุดรธานี

38 รวิชรัตม ์ชนะตนัติธร บมจ.สมิติเวช กรุงเทพฯ

39 กนกวรรณ์ มณีแสน บริษทั คนไทย เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลาย จ ากดั สมุทรปราการ
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40 นุชรีย ์เขียดนิล ประเทศเนเธอร์แลนด์ Leiden

41 เพชรรัศม์ิ เดชะตุงคะ ปิยะเวท กรุงเทพ

42 เสาวนนัทา  เลิศ พงษ ์ มหาวิทยาลยั เฉลิม กาญจนา ศรีสะเกษ 

43 วงคช์ญพจณ์ พรหมศิลา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กรุงเทพมหานคร

44 ธารารัตน์  ส่งสิทธิกุล มหาวิทยาลยัคริสเตียน นครปฐม

45 ลดัดาวรรณ เสียงอ่อน มหาวิทยาลยัคริสเตียน นครปฐม

46 จุฑารัตน์ ผูพิ้ทกัษก์ุล มหาวิทยาลยัคริสเตียน นครปฐม

47 เสาวนีย ์กาญเดชารักษ์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน นครปฐม

48 มนรดา  แขง็แรง มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

49 ฟูซียะห์ หะยี มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

50 ศิริรัตน์   บุสดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

51 เนตรญา วิโรจวานิช มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก

52 ฬียาลกัษณ์ ธนภทัรโชติวตั มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก
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53 ปัทมา วงษกี์ยู ้ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก

54 สุกญัญา ปานสุขมุ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก

55 อรอนงค ์แกว้ประสงค์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก

56 เสาวภา วิชิตวาที มหาวิทยาลยันานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร

57 สมศรี รัตนปริยานุช มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร

58 ธีรพล เหล่ามะโฮง มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุรี

59 รัชนี ผิวผอ่ง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ บุรีรัมย์

60 พรณิศา แสนบุญส่ง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี

61 นภาเพญ็ จนัทขมัมา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี

62 นนัทน์ภสั อ่ิมฤทธา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี

63 สุระพรรณ พนมฤทธ์ิ ไม่ใช่รพ. กรุงเทพ

64 รดาธิษณ์ มีลุน ไม่ได้อยู่ในรพ. พิจิตร

65 วิมลศรี สมณา ไม่มีสงักดั ระยอง



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

66 ธญัญาลกัษณ์ นาวงษ์ รพ. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

67 พัสตราภรณ์ ชิณกธรรม รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ อุบล

68 ภาวิณี บ  ารุงกิจ รพ.เเกลง ระยอง

69 จรีรัตน์ แซ่อ่อง รพ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

70 เสาวนีย ์ ผลิพฒัน์ รพ.กระบ่ี กระบ่ี

71 จนัทนา คุม้สุวรรณ รพ.กระบ่ี กระบ่ี

72 kokaew kasiraksa รพ.กระบ่ี กระบ่ี

73 จารุชา อาจหาญ รพ.กระบ่ี กระบ่ี

74 ซูเฟียน รีรา รพ.กระบ่ีนครินทร์อินเตอร์เนชัน่แนล กระบ่ี

75 วรรณา น้อยเพง็ รพ.กระแสสินธุ์ สงขลา

76 กุสุมา แกว้แดง รพ.กระแสสินธุ์ สงขลา

77 สุมาลี ฉะฉ้ิน รพ.กระแสสินธุ์ สงขลา

78 อนงคน์าฎ เก้ือข  า รพ.กระแสสินธุ์ สงขลา
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79 นฤมล ถ่ินล าปาง รพ.กรุงเทพ กรุงเทพ

80 ศิริพร  มีมา รพ.กรุงเทพ กรุงเทพ 

81 สุขนภา ศิริวรคุณ รพ.กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

82 ปานทิพย ์ น้อยประเสริฐ รพ.กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

83 สวรรยา  ปัญญาปา รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก พิษณุโลก

84 ชยกฤต  ฮาวกนัทะ รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก พิษณุโลก 

85 พิรัชฎา ค  าน ้าปาด รพ.กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ

86 มะลิ เผง็เหลา รพ.กรุงเทพตราด ตราด

87 ดวงรัตน์  เอมพิทกัษ์ รพ.กรุงเทพตราด ตราด

88 อรอุมา มหามงคลรัตน์ รพ.กรุงเทพพัทยา ชลบุรี

89 ฉันทิกา  ฐิตาสวัสด์ิชัยการ รพ.กรุงเทพพัทยา ชลบุรี

90 นิภาพร โคตรสมบติั รพ.กรุงเทพพทัยา ชลบุรี

91 พรรณปพร เต็มพร้อม รพ.กรุงเทพพัทยา ชลบุรี
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92 ทศันีย ์งานยางหวาย รพ.กรุงเทพพทัยา ชลบุรี

93 พชัราภรณ์ ภิญโญ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก

94 ณภชัชา ชยธวชั รพ.กรุงเทพส านกังานใหญ่ กทม.

95 สุภาภรณ์  แซ่ล้ิม รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา

96 ไดอาน่า บิลหมุด รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา

97 จิราภรณ์ ใสบริสุทธ์ิ รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ สงขลา

98 ศมลภทั เหมะนิล รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธานี

99 สุดารัตน์ โสดาจนัทร์ รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธานี

100 พิศมัย โอมารกุล รพ.กรุงเทพฯคริสเตียน กทม

101 วชัรวิชญ ์ทิพวงศานุกูลชยั รพ.กลาง กรุงเทพ

102 กษิดิศ ก้ิมเฉ้ียง รพ.กนัตงั ตรัง

103 สุจิรา วณิชขานนท์ รพ.กนัตงั ตรัง

104 อรพิน  แซ่เตียว รพ.กนัตงั ตรัง
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105 นพิศพรรณ  ทีบุตร รพ.กนัทรวิชยั มหาสารคาม

106 ภสัพิชญช์า ภูผิวผาคุม้วงษ์ รพ.กนัทรวิชยั มหาสารคาม

107 สุภาวรรณ  ไชยแสนทา้ว รพ.กนัทรวิชยั มหาสารคาม

108 มณีรัตน์ พลศกัด์ิ รพ.กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ

109 สุรชยั ชยัรัตน์ รพ.กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ

110 มุซฟีเราะห์  นิมะ รพ.กลัยาณิวฒนาการรุณย์ นราธิวาส

111 ซุลฟาร์ หะยดีอเล๊าะ รพ.กลัยาณิวฒนาการรุณย์ นราธิวาส

112 นุรอาซีรา หะยเีจ๊ะอาแซ รพ.กลัยาณิวฒนาการรุณย์ นราธิวาส

113 สายใจ สญัชยันรา รพ.กลัยาณิวฒนาการรุณย์ นราธิวาส

114 ฟารียา สามะ รพ.กลัยาณิวฒนาการรุณย์ นราธิวาส

115 อรุณี เซรัง รพ.กลัยาณิวฒนาการรุณย์ นราธิวาส

116 นารีมาน รอนิง รพ.กลัยาณิวฒันาการุณย์ นราธิวาส

117 ภรณี   เกิดเกล้ียง รพ.การุญเวชปทุมธานี ปทุมธานี
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118 ณัฐญากานต ์ ยอดด าเนิน รพ.การุญเวชปทุมธานี ปทุมธานี

119 ศรีสุรางค์  วิเศษ รพ.การุญเวชปทุมธานี ปทุมธานี

120 ประภัสสร สันตะวงค์ รพ.กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

121 พรนภา สารวิถี รพ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

122 พิมพนา รัตนวนั รพ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

123 รัตติยา ชูปัญญา รพ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

124 อยัยจิ์รา  ฉวางวงศานุุุกูล รพ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

125 วันวิสา ศรีทอง รพ.กุดข้าวปุ้น อุบล

126 เพญ็พกัตร์ สุดใจ รพ.กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี

127 อิทธิพล พิมพรัตน์ รพ.กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี

128 รุ่งลาวรรณ์ ฤทธิวงศ์ รพ.กุดจับ อุดรธานี

129 วิรมย ์ เชิดชู รพ.กุดจบั อุดรธานี

130 ดัชณี เพียซ้าย รพ.กุดจับ อุดรธานี
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131 สุพิชญ์นันท์ สินทิพลา รพ.กุดจับ อุดรธานี

132 พิศมยั วรรณขาม รพ.กุดจบั อุดรธานี

133 วสวตัต์ิ  ธงชยั รพ.กุดชุม ยโสธร

134 ดวงดาว กาพยช์น รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

135 ชนาธินาถ ประภาสะโนบล รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

136 นภาพร  กนัธิยะ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

137 ปรานตพ์นิตา นาสูงชน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

138 วราภรณ์ รินทชยั รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

139 จินดา แซ่ล้ิม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

140 สุกญัญา บณัฑิตกุล รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

141 ดวงดาว กาพยช์น รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

142 สะอาด วรบุตร รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

143 มลัลิกา กระทุ่มขนัธ์ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี
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144 กรรณิกา วงศอิ์นตา รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

145 ปริศนา ฮองอุ้น รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

146 วิภารัตน์ สามหมอ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

147 ปัทมาพร  เทศสีหา รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

148 เอ้ือมพร  ค  าโยค รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

149 ธิดารัตน์ ธีรชนโกศลกุล รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

150 สุธิดา  พราหมฤทธ์ิ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

151 วรรณรวี ศรีละวงษ์ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

152 พชัริดา แสนชยัยา รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

153 มาริสา มงัคละแสน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

154 อัจฉรา  พคมเทพ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

155 อุษณีย ์ศรีกงพาน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

156 อรพรรณ ศรีสอนดี รพ.กุมภวาปี อุดรธานี
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157 สิรินาถ ก าไรทอง รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

158 รัชนู  ฤทธ์ิมาร รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

159 จารุณี  ดวงศรี รพ.กุมภวาปี อุดรธานี

160 ธารินี  รัก ศิลป์ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 

161 ธมลวรรณ คณานิตย์ รพ.กู่แกว้ อุดรธานี

162 ดวงจิตร ส าราญจิต รพ.เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ

163 จีรวรรณ-คุม้พงษ์ รพ.เกาะจนัทร์ ชลบุรี

164 ภิญญดา  สีงาม รพ.เกาะจนัทร์ ชลบุรี

165 รัชนก ศิริพิพฒัน์ไพสิฐ รพ.เกาะจนัทร์ ชลบุรี

166 สิริวรรณ พุทธรักษ์ รพ.เกาะจนัทร์ ชลบุรี

167 ยวิษฐา เจริญวฒันวิญญู รพ.เกาะจนัทร์ ชลบุรี

168 สุนทรี ถนอมขวญั รพ.เกาะชา้ง ตราด

169 นทัฐินีย ์สุริยโสภา รพ.เกาะสีชงั ชลบุรี
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170 ภสัดี  ทวีสินวฒันเดชา รพ.แกง้คร้อ ชยัภูมิ

171 สุกญัญา  ภาณุวาทกุล รพ.แกง้คร้อ ชยัภูมิ

172 ภิญโญ เสโส รพ.แกง้คร้อ ชยัภูมิ

173 วรวลยัย ์วงศป์ระดู่ รพ.แกง้คร้อ ชยัภูมิ

174 เนตรนภา ศรีโฉม รพ.แกง้ครัอ ชยัภูมิ

175 สาริณี ภักด์ิภูมินทร์ รพ.แกลง จ.ระยอง

176 จนัทรา   สุกใส รพ.แกลง ระยอง

177 ดารากร ผสมทรัพย์ รพ.แกลง ระยอง

178 พจนา เศรษฐพานิช รพ.แกลง ระยอง

179 สุพรรษา  คงจินดามุณี รพ.แกลง ระยอง

180 ปิยาพชัร คิมหนัตม์าลา รพ.แกลง ระยอง

181 เพญ็พร ศรีประจนัทร์ รพ.ขลุง จนัทบุรี

182 สินีนาฏ โฉมศรี รพ.ขาณุวรลกัษบุรี ก  าแพงเพชร
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183 ประภสัสร ดวงค า รพ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา

184 ธาริณี เคลือศิริ รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี

185 อรวรรณ  พรมบุดดี รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี

186 นิภาพร  สามตัถิยะ รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี

187 สุพตัรา อินทร์อุดม รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี

188 เรียมรักษ ์ บุญตาปวน รพ.เขาคอ้ เพชรบูรณ์

189 นารีรัตน์ วงษไ์ทยผดุง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ระยอง

190 ธนาพร เอ่ียมสอาด รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ระยอง

191 สุพตัรา ทบัทิมนาค รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา ระยอง

192 ศิริลกัษณ์ เมืองพูล รพ.เขาพนม กระบ่ี

193 ศิริวรรณ ศิริพนัธุ์ รพ.เขาวง กาฬสินธุ์

194 สุปราณี  ศรีจุมพล รพ.เขาวง กาฬสินธุ์

195 ณทิญา  ยอแสง รพ.เขาวง กาฬสินธ์ุ
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196 ปิยะพร พุม่แกว้ รพ.โขงเจียม อุบลราชธานี

197 บุญฑริกา เลิศแลว้ รพ.โขงเจียม อุบลราชธานี

198 สใบพร ศรีเนตร รพ.โขงเจียม อุบลราชธานี

199 พุทธิพร พงศน์นัสกุลกิจ รพ.คมบาง จนัทบุรี

200 สุพร  พร้ิงเพริศ รพ.คริสเตียน นครปฐม

201 ลกัขณา สีดวงแกว้ รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

202 วราภรณ์ อภินทนาพงศ์ รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

203 พิชชาพร. เบิกบาน รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

204 แสงระวี เทพรอด รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

205 นภาพร จาระนยั รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

206 กญัญนนัทน.์ สงัขส์วสัด์ิ รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

207 กนกวรรณ ประสานพงศ์ รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

208 สุนทรี กฤษณยรรยง รพ.คลองหลวง ปทุมธานี
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209 ปัณณธร รัตนศกัดาสุวฒัน์ รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

210 ชลิตา ยงัทน รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

211 อภิญญา. มาราช รพ.คลองหลวง ปทุมธานี

212 พิมลวรรณ  ราชฤทธ์ิ รพ.คลองหอยโข่ง สงขลา

213 อรุณรัศม์ิ  รักบ ารุง รพ.ควนกาหลว สตูล

214 สุดารัตน์ นราธิกุล รพ.ควนโดน สตูล

215 พรฤดี คงหมุน รพ.ควนโดน สตูล

216 ญามีละฮ์ พรัดข า รพ.ควนโดน สตูล

217 รัชนี ตาเดอิน รพ.ควนโดน สตูล

218 เมธิญา มะมุดีน รพ.ควนโดน สตูล

219 สุนนัทา. พานทอง รพ.ควนโดน สตูล

220 อนุรดี พลไทย รพ.ควนโดน สตูล

221 สุจิราพรหมสวสัด์ิ รพ.ควนเนียง สงขลา
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222 อารยา ทองแดง รพ.ควนเนียง สงขลา

223 มาซีเตา๊ะ  เดเระมะ รพ.ควนเนียง สงขลา

224 ปุณญภสั ผดุงโชค รพ.คอนสวรรค์ ชยัภูมิ 

225 วินยั  ชาวเชียงตุง รพ.คอนสาร ชยัภูมิ

226 สุชาติ ครองนาวงั รพ.คอนสาร ชยัภูมิ

227 สุวนนัท ์บุญเกษม รพ.คอนสาร ชยัภูมิ

228 วนัดี. ยรูนิยม รพ.คามิลเลียน กรุงเทพฯ

229 ลักขณา มงคลแม้น รพ.ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรี

230 จีรภา    เจริญสุขมัง่มี รพ.ค่ายจิรประวติั นครสวรรค์

231 เจนจิรา ติดมา รพ.ค่ายประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี

232 อรุณรัตน์ มีศรี รพ.ค่ายประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี

233 อาทิตยา สุทธิสิงห์ รพ.ค่ายอิงคยทุธบริหาร ปัตตานี

234 วรัชญา  แสนโสม รพ.ค าชะอี มุกดาหาร
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235 พวงชมพู อาจวิชยั รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

236 กลัยาณี อินทร์กง รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

237 นาลิวนั วงัคะฮาต รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

238 สายสมร คนคล่อง รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

239 เกศสิริ สิริพฒัน์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

240 เพลินจิตร สีมาลา รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

241 ดรุณี  รัชอินทร์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

242 กลัยา สวสัด์ิวงศไ์ชย รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

243 กาญจนา วงัคะฮาต รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

244 เยาวนุช  มหาอุป รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

245 พิรพนัธ์ วงศป์ระทุม รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

246 เริงฤดี  สุวรรณไตรย์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

247 ประนอม  สลางสิงห์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร
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248 นภากรณ์ รัชอินทร์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

249 วลัยาศิลป์  สิงห์ศร รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

250 สุจิตรา หนูแป้น รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

251 อญัชลี  โพธิหอม รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

252 เพญ็นภา สลางสิงห์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

253 เปรมปรีด์ิ กลางประพนัธ์ รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

254 อดิภา ส่ีแสน รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

255 ภาณุพงศ ์พนัเดช รพ.ค าชะอี มุกดาหาร

256 มยรีุ  ภูขยนั รพ.ค าม่วง กาฬสินธุ์

257 สุพตัรา เหล่าอารีรัตน์ รพ.ค าม่วง กาฬสินธุ์

258 สุภาพร  ลีนาแค รพ.ค าม่วง กาฬสินธุ์

259 กรรธิกา  เรือนใหม่ รพ.ค าม่วง กาฬสินธุ์

260 อรพนัธ์  ทองสะอาด รพ.คุระบุรีชยัพฒัน์ พงังา
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261 ส่ว รัชนีกร หาแกว้ รพ.โคกเจริญ ลพบุรี

262 จตุพร พลบัช่วย รพ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี

263 จรัญญา ส่งเสริม รพ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

264 ศศิวิมล พุม่พวง รพ.โคกสูง สระแกว้

265 ปัณณิกา ธรรมจินดา รพ.โคกสูง สระแกว้

266 จิตรลดา ภูม่ิงศรี รพ.โคกสูง สระแกว้

267 ศรัญญา ตาชูชาติ รพ.โคกสูง สระแกว้

268 ณิชากร แสงงาม รพ.โคกสูง สระแกว้

269 ศิริขวญั สมบติัมีมาก รพ.โคกสูง สระแกว้

270 กานดา ทองอาสน์ รพ.โคกสูง สระแกว้

271 ศศิวิมล พุม่พวง รพ.โคกสูง สระแกว้

272 จารุณี กนัแกว้ รพ.โคกสูง สระแกว้

273 ศรัญญา ตาชูชาติ รพ.โคกสูง สระแก้่ว
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274 ธนัวา (สุริยนต)์ วงศศ์รีรัตนา รพ.โคกสูง สระแกว้

275 วรรณนิดา  ไพรทูลย์ รพ.จอมพระ สุรินทร์

276 ยพิุน  สร้อยจิตร รพ.จอมพระ สุรินทร์ 

277 สุดารัตน์ สรรพเลิศ รพ.จงัหาร ร้อยเอ็ด

278 สายสุนีย ์ บุตรศรีรักษ์ รพ.จงัหาร ร้อยเอ็ด

279 ร.ท.หญิงโชษิตา สงัขส์ะอาด รพ.จนัทรุเบกษา พอ. นครปฐม

280 สุภาพร พรชยักสิกร รพ.จนัทรุเบกษา พอ. นครปฐม

281 ศรัญขา โพธิชยั รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม

282 สราวลี  ศรีโพธ์ิ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นครราชสีมา

283 กชพร สายสุทธ์ิ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นครสวรรค์

284 ธวชัชยั สาจุย้ รพ.จิตเวชนครสวรรคร์าชนครืนทร์ นครสวรรค์

285 วิรัช  วฒันา รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ เลย

286 รุจณิชา พรหมเทพ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สงขลา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

287 อนุชา   พุทธิมา รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สงขลา

288 กนกลกัษณ์  ประทุมโย รพ.จุฬาภรณ์ กทม

289 จารุณี  ทองอยู่ รพ.จุฬารัตน์  11 ชลบุรี 

290 วิไลวรรณ แสงเนียม รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม

291 กฤษดา แย้มศรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม

292 วีรดา สุเยาว์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม

293 นารีรัตน์ ผิวเหลือง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม.

294 ปิยวดี  เตชะวณิชย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ

295 จิราพร สินจันทึก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ

296 ธัญลักษณ์ ไกรนรา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ

297 อจัฉรี พุม่ทอง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ

298 มนัสนันท์ อัศวชูศักด์ิกุล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพ

299 แสงเดือน โรจนวิสิษฎ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
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300 สุชาวดี รุ่งแจง้ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

301 ศรีอมัพร ทองค า รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

302 ณภัทร จันมณี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

303 พวงพยอม เดชฤท ธ์ิ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพหานคร

304 ศรัญญา เพง็พล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

305 สถิตย์พร  นพพลับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

306 อศัวณี อินตะ๊แสน รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

307 สุดา หนูทอง รพ.จุฬาๆ กรุงเทพมหานคร

308 พงษส์กรณ์ วงัตะพนัธุ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

309 มีนา เกาทณัฑท์อง รพ.เจา้พระยา กทม.

310 พนม สวนดอกไม้ รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

311 อนัติกา ชูดี รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

312 บุศรา คุม้ภยั รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี
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313 อุษา พ่วงสมจิตร รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

314 ณิภาวรีย์  สกุลเดชากิตต์ิ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

315 กนัยารัตน์ มา้วิไล รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

316 สมหมาย สืบศรี รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

317 อรอนงค ์เอียกุล รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

318 สุภาพรรณ โชคชัย รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

319 นิตยา จิบสมานบุญ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

320 รุ่งนภา ศรีดอกไม้ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

321 ธธิษณ์ชญาน์ ทิพย์มณฑาทอง รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

322 วิรัตน์  ศรีทองแท้ รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

323 พิมพ์พิชชา ธารัตนสุวรรณ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

324 กฤติมา แก้วหยก รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

325 ศรีรัตน์ พรศรีสกุล รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
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326 ปวีณ์นภา  ต้ังทวีรัศม์ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

327 ดวงพร ล้ิมแก้วสุวรรณ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

328 อัญชนา  ผิวเกล้ียง รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

329 อารีย ์สว่างศรี รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

330 วิศรุต นิลดี รพ.เจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี

331 อรุณวรรณ วงษเ์ดิม รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศ ประจีนบุรี

332 วิภาณี ผอ่งอ าไพ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

333 ปนดัดา  ประคอง รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

334 ศิรอร  นาลินธมากร รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

335 แสงสม เพ่ิมพูล รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

336 รัชดาภรณ์ ไผจ่นัทร์ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

337 อุดมรัตน์ เหง่ียมโพธ์ิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

338 สุจิตราภรณ์ พิมพโ์พธ์ิ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี
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339 ประไพรัตน์   ฤทธ์ิเจริญ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

340 สุภาพรรณ ชูประเสริฐ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

341 ปวีณา มงคล รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

342 ทศันาพร สุรพรรณ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

343 นวพล ภกัดี รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี

344 รสริน ดีค  าวงค์ รพ.แจห่้ม ล าปาง

345 วรลกัษณ์ อฏัฐ์กรเมธา รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทยรั์งสิต ปทุมธานี

346 ฐิตินนัท ์ รังสิกุล
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ระยอง ระยอง

347 ศิษยา กล่ินสูคนธ์ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยอง ระยอง

348 มยรีุ จนัทะภา รพ.ชนบท ขอนแก่น

349 ปุณิกา ชูสกุลเกรียง รพ.ชลบุรี ชลบุรี

350 พัดชา ชินธนาวงศ์ รพ.ชลบุรี ชลบุรี

351 นส อมรรัตน์ ตรีบ าเพญ็ รพ.ชลบุรี ชลบุรี



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

352 ธาราทิพย ์ชินบุตร รพ.ชลบุรี ชลบุรี

353 ศิริมา อ ามะรา รพ.ชลบุรี ชลบุรี

354 สุริยการ มัง่มีผล รพ.ชลบุรี ชลบุรี

355 ปฐมา  ศรีเจริญ รพ.ชยันาทนเรนทร ชยันาท

356 สุกานดา ไกรบุตร รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก

357 สุรัชดา แสงจันทร์ รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก

358 สุพิมพ ์ อุ่นพรม รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก

359 นวลเพ็ญ พิเคราะห์ รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก

360 อรอนงค ์เนตรแสง รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก

361 เบญจมาศ ฉตัทนัต์ รพ.ช่ืนชม มหาสารคาม

362 มนฤทยั  กุลดว้ง รพ.ชุมเเพ ขอนแก่น

363 อุบลรัตน์ จันทร์สี รพ.ชุมพลบุรี สุรินทร์

364 เพญ็นภา  บริสุทธ์ิ รพ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
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365 สิริโฉม มูลไชยสอ รพ.ชุมแพ ขอนแก่น

366 ยวุเรศ. รัตนประภา รพ.ชุมแพ ขอนแก่น

367 อัญชลี ปู่วงษ์ รพ.ชุมแพ ขอนแก่น

368 ภัชชนา ตันทอง รพ.เชียงคาน เลย

369 สุขมุาล  วงศใ์หญ่ รพ.เชียงค  า พะเยา

370 สุภตัรา จนัทร์อาสา รพ.เชียงดาว เชียงใหม่

371 หน่ึงฤทยั ชยัวงศ์ รพ.เชียงดาว เชียงใหม่

372 นงคราญ ปราณพานิชกิจ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

373 ลภสักร  นนัทส าราญวงศ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

374 เพญ็ศรี ไข่ค  า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

375 วนารมย ์ทวีกุล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

376 กัลยาณี แก้วมาเมือง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

377 รานี ศรีทับทิม รพ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
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378 ศุภลกัษณ์  วีรเดชะ รพ.เชียงใหม่ราม เชียงใหม่

379 เพญ็พกัตร์ สุธีชยั รพ.เชียงใหม่ราม เชียงใหม่

380 จิตราพร  สุภาธาดา รพ.เชียงใหม่ราม เชียงใหม่

381 ดวงใจ  นุ่นสวสัด์ิ รพ.ไชยวาน อุดรธานี

382 อสุนี หาแกว้ รพ.ไชยวาน อุดรธานี

383 กุสุมาลยธ์นญัญา  เสียงเลิศ รพ.ไชยวาน อุดรธานี

384 จนัทิมา   ชาวสระใคร รพ.ไชยวาน อุดรธานี

385 พิสมยั   สุทธิพนัธ์ตระกูล รพ.ไชยวาน อุดรธานี

386 สุรัตน์ดา   มอโท รพ.ไชยวาน อุดรธานี

387 ชุลีพร เสียงหวาน รพ.ไชยวาน อุดรธานี

388 ทิพวรรณ เกตุแสง รพ.ไชยา สุราษฏร์ธานี

389 อารดา ติห้วย รพ.ซบัใหญ่ ชยัภูมิ

390 กองแกว้  บุญเลิศ รพ.เซกา บึงกาฬ
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391 มาริษา ฮาดดา รพ.เซกา บึงกาฬ

392 ปณิตา  ทรงประโคน รพ.เซนตเ์มร่ี นครราชสีมา

393 เกวลี  สุรศิระประภา รพ.เซนตเ์มร่ี นครราชสีมา

394 รัตนา นอขนุทด รพ.เซนตเ์มร่ี นครราชสีมา

395 พีรดา สมพนัธ์ รพ.โซ่พิสยั บึงกาฬ

396 แสงมะลิ  พลเวียง รพ.โซ่พิสัย บึงกาฬ

397 วิไลลกัษณ์  กองค า รพ.โซ่พิสยั บึงกาฬ

398 ปิยะรัตน์ ล  ่าสนั รพ.โซ่พิสยั บึงกาฬ

399 จินตนา นาใจเยน็ รพ.โซ่พิสยั บึงกาฬ

400 เบญจมาศ อุปนนั รพ.โซ่พิสยั บึงกาฬ

401 ศุภลกัษณ์   กอ้นแกว้ รพ.โซ่พิสยั บึงกาฬ

402 จนัทิมา จ  ารัส รพ.ดอกค าใต้ พะเยา

403 บุญญิศา  มาลบัสร้อย รพ.ดอกค าใต้ พะเยา
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404 คุณลาเดือน แกว้จินดา รพ.ดอกค าใต้ พะเยา

405 ทิพวลัย ์ไชยวงศ์ รพ.ดอกค าใต้ พะเยา

406 ศิริจิตร เศิกศิริ รพ.ดอนตาล มุกดาหาร

407 นฐพร โคตรขาว รพ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี

408 ผจงพร   ภิงคะสาร รพ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี

409 ณัฎฐรดาทิพย ์สุยงักูล รพ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี

410 วรรณี  ค  าสายใย รพ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

411 อรไท     แดงชาติ รพ.ดารารัศมี เชียงใหม่

412 ศิริลกัษณ์  คุม้พร้อม รพ.ดารารัศมี เชียงใหม่

413 ขนิษฐา  พวงลูกอิน รพ.ดารารัศมี เชียงใหม่

414 ณิชาดา สุวรรณ รพ.ดารารัศมี เชียงใหม่

415 รัตนา  ผลดัแสน รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

416 สุเพ็ญ  มณีอินทร์ รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี
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417 สุพรรณี  สถานานนท์ รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

418 สุจิตรา พ่อค้า รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

419 สีแพร จนัทร์ลอย รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

420 น้องนุช  ผลเวช รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

421 เนตรนภา นนัเปย รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

422 ทวินนัท ์ละวณัวงษ์ รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

423 ปวีณ์ธิดา คุ่ยสมใจ รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

424 มณีสร ปานมณี รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

425 ณัฐฐาพร  วงษท์องดี รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

426 ภูวนยั  มะนาวหวาน รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

427 สมพร  สว่างศรี รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

428 วนิดา  ศรีลาดี รพ.เดิมบางบวช สุพรรณบุรี

429 อรพิน รอดทอง รพ.ตรอน อุตรดิตถ์
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430 พนัธิตรา สิถิละวรรณ รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

431 ชญาภา. เคนกุล รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

432 นิตยา พนัธ์สุวรรณ รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

433 ยวนไย จนัทร์ถอด รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

434 ทศันีย ์วงศิริ รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

435 จุฬาวลัย ์บุญร่วม รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

436 สุนนัท ์นามบุญชู รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

437 ปัทมา แคนยกุต์ รพ.ตรัง ตรัง

438 เทพดารา  ค  าศรี รพ.ตรัง ตรัง

439 จิรนาถ ประชุมรัตน์ รพ.ตรัง ตรัง

440 มณฤดี อมัระปาล รพ.ตรัง ตรัง

441 ฉัตรสิริ ชัยสิทธ์ิ รพ.ตรัง ตรัง

442 พวงรินทร์ พลฤทธ์ิ รพ.ตรัง ตรัง
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443 ชนญัชิตา รักษท์อง รพ.ตรัง ตรัง

444 ลคันา จนัษร รพ.ตรัง ตรัง

445 สุดารัตน์ บุญจนัทร์ รพ.ตรัง ตรัง

446 ชลธิรา  สุขสนาน รพ.ตรัง ตรัง

447 ภสัริญา จิโสะ รพ.ตรัง ตรัง

448 กิตยา สะตะ รพ.ตราด ตราด

449 นนัทิยา  สุโน รพ.ตราด ตราด

450 จนัทกานต ์กลมเกล้ียง รพ.ตราด ตราด

451 นฤดี วิธานธ ารง รพ.ตราด ตราด

452 สุกฤตา สมัมา รพ.ตราด ตราด

453 ลลิตตา ใหญ่ยอด รพ.ตราด ตราด

454 ณัฐวิภา พนัธุ รพ.ตะกัว่ป่า พงังา

455 อบัดุลเลาะห์มาน  เปาะเอ๊าะ รพ.ตากใบ นราธิวาส
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456 องัคณา อุดม รพ.ตากสิน กทม.

457 ศิริรัตร์ ยินดีโช รพ.ตากสิน กทม.

458 สาวิตรี วินิจกุล รพ.ตากสิน กรุงเทพ

459 ภสัรพร แสงศิลา รพ.ตากสิน กรุงเทพ

460 ดวงฤทัย จันเขียว รพ.ตากสิน กรุงเทพ

461 นิตยา ฉนัทกิจ รพ.ตากสิน กรุงเทพ

462 อุดมลกัษณ์ สุมขนุทก รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร

463 สุธีรพร ลิขิตชยักุล รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร

464 ณัฎฐ์ธิดา พนัธ์เพง็ รพ.ตาคลี นครสวรรค์

465 ราตรี นิลวัชราภรณ์ รพ.ตาคลี นครสวรรค์

466 นริศรา มัน่จนัทร์ รพ.ตาคลี นครสวรรค์

467 นงลกัษณ์ วรรักษธ์นานนัท์ รพ.ตาคลี นครสวรรค์

468 ประกายมาศ  ปินตา รพ.ตาคลี นครสวรรค์
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469 ณิชกานต ์สงัขสุ์วรรณ รพ.ตาคลี นครสวรรค์

470 สุพรรณี ชูไทย รพ.ตาพระยา สระแก้ว

471 อินทิรา นิธิวฒันพงษ์ รพ.ตาลสุม อุบลราชธานี

472 ศศิธร คงสกุล รพ.ตาลสุม อุบลราชธานี

473 วิลดัดา  คงยนื รพ.ตาลสุม อุบลราชธานี

474 พชัรี  บุญชิต รพ.ตาลสุม อุบลราชธานี

475 รัตติ กร  ศรี ทอง รพ.ต ารวจ กทม

476 วิจิตรา จุลเทพ รพ.ต ารวจ กทม

477 อภิสิทธ์ิ ปานน้อย รพ.ต ารวจ กทม

478 ศิริมา เขมะเพชร รพ.ต ารวจ กทม.

479 ณัฐรินีย ์ศรีหิรัญ รพ.ต ารวจ กทม.

480 ปัญญาพร รุ่งโรจน์วุฒิกุล รพ.ต ารวจ กทม.

481 นฤมล ประเสริฐวิทย์ รพ.ต ารวจ กทม.
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482 จตุพร อะเมกอง รพ.ต ารวจ กทม.

483 วชัระ ไกรราม รพ.ต ารวจ กทม.

484  สุ รัมภา  รอด มณี รพ.ต ารวจ กทม.

485 สมสุข ภาณุรัตน์ รพ.ต ารวจ กรุงเทพ

486 ชฎาพร จึงแย้มป่ิน รพ.ต ารวจ กรุงเทพ

487 อรสา ปวรางกูร รพ.ต ารวจ กรุงเทพ

488 จิติภสัร์  กุลพทัธ์ศรีวรา รพ.ต ารวจ กรุงเทพ

489 รณิดา   ถิรปาล วฒัน์ รพ.ต ารวจ กรุงเทพ

490 สุขฤดี ธชัศฤงคารสกุล รพ.ต ารวจ กรุงเทพมหานคร

491 ชญัญาพชัญ ์ปุยะกุล รพ.ต ารวจ กรุงเทพมหานคร

492 ปริญญดา เปดารี รพ.ต ารวจ กรุงเทพมหานคร

493 พรพรรณ  ภทัรศิริกุล รพ.ต ารวจ กรุงเทพมหานคร 

494 ยองใย นนทม์หา รพ.เต่างอย สกลนคร
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495 อจัฉริยา อคัจนัทร์ รพ.เต่างอย สกลนคร

496 อฐัจิมา สว่างหยอ่ม รพ.เถิน ล าปาง

497 กนกพรรณ วฒันวงศ ์ รพ.ทหารผา่นศึก กรุงเทพ

498 สมคิด หวลประไพ รพ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

499 สุทธาสินี ล้ิมมณี รพ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

500 วชัราภรณ์ หนูโดด รพ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

501 วรกานต ์ยอดพิมาย รพ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

502 ขนิษฐา  ข้างโต รพ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

503 ขนิษฐา  ข้างโต รพ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

504 พรนรินทร์ อาดนนท์ลา รพ.ทันตกรรม กรุงเทพ

505 พรรณี     จุลพล รพ.ทับคล้อ พิจิตร

506 ลดัดา ฐานียการ รพ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์

507 กมลทิพย ์แสงสุเทพ รพ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์
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508 รัตนาภรณ์  เลือดกลา้หาญ รพ.ท่าปลา อุตรดิตถ์

509 พิมพภ์ทัรา  โสภาคดิษฐ์ รพ.ท่าปลา อุตรดิตถ์

510 พิสมยั  นพรัตน์ รพ.ท่าปลา อุตรดิตถ์

511 เอมอร  ขนุเพชร รพ.ท่าแพ สตูล

512 เพญ็ผกา หวานสนิท รพ.ทา้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังา

513 บงกช   หิริ รพ.ทา้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังา

514 ศรีสุมล ทรายทอง รพ.ทา้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังา

515 วาสนา   เต่ียวสกุล รพ.ทา้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังา

516 กรรณิการ์  สุขไกว รพ.ท่าโรงชา้ง สุราษฎร์ธานี

517 บุษบา  เสนนนัตา รพ.ท่าวงัผา น่าน

518 เปรมประภา ก่อทรัพยอ์นนัต์ รพ.ท่าวงัผา น่าน

519 สมศรี  ยาวิไชย รพ.ท่าวงัผา น่าน

520 จ ารัส ชูวงศ์ รพ.ทีอาร์พีเอช ตรัง
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521 พวงผกา  พิชยั รพ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

522 อภิญญา ทองเหลือง รพ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

523 ปณิดา  สมแสง รพ.ทุ่งชา้ง น่าน 

524 วนัดา  แวอูมา รพ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี

525 มารียมั  กอและ รพ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี

526 น. ส. บุญเรือง พนัธ์โศก รพ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทยั

527 อจัจิมา ธวชัธาดา รพ.ทุ่งหวา้ สตูล

528 เสาวภา คงแสง รพ.ทุ่งหวา้ สตูล

529 เครือวลัย ์แซ่ล่ิม รพ.ทุ่งหวา้ สตูล

530 วนัดี ชาวสวน รพ.ทุ่งหวา้ สตูล

531 สุไห้นี หลีวงั รพ.ทุ่งหวา้ สตูล

532 ทิพยว์รรณ แสนวงคว์นั รพ.ทุ่งหวัชา้ง ล าพูน

533 ศศิธร ถมปัด รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา
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534 เมทิกา ทองสุขนอก รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา

535 นารีรัตน์ ค  าจุลฬา รพ.เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

536 พีระเดช  ส ารวมรัมย์ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

537 วารุณี กงพาน รพ.เทศบาลนครอุดรธานี(ศูนยบ์ริการสาธารธสุขเทศบาลนครุดรธานี) อุดรธานี

538 มณัฑนา  เทศสิงห์ รพ.เทิง เชียงราย

539 ชญัญานุช   น้อยกอ้ม รพ.เทิง เชียงราย

540 วรรณ์ลดา  ล้ิมศรีสถาพรกุล รพ.ไทรโยค กาญจนบุรี

541 อุมาพร ภู่เกิด รพ.ธนบุรี กรุงเทพ

542 มุทิตา-จันทระโสภา รพ.ธนบุรี กรุงเทพ

543 ศุภรา อภิญญานนท์ รพ.ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

544 กมลภทัร  เบญจพรวฒันสุข รพ.ธนบุรี 1 กรุงเทพ

545 มนสัชนก มณีอินทร์ รพ.ธนบุรี 1 กรุงเทพ

546 ออมลกัษณ์  เบาอุบลย์ รพ.ธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
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547 รุ่งนภา ใจบุญ รพ.ธนบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี

548 เสาวพา ภราดรพิทกัษ์ รพ.ธนบุรี-อู่ทอง สุพรรณบุรี

549 ปภาวี ค  าภา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นครก

550 กนกวรรณ  วรปัญญา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

551 ศิรินทิพย ์ไลเ้สน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

552 นราวิชญ ์ จิตอารีย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

553 ชลธิชา ฤทธิไกร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

554 เตือนฤดี กอ้นทรัพย์ รพ.ธญัญารักษ ์สงขลา สงขลา

555 กรรณิกา  นามหยอ่ง รพ.ธญัญารักษอุ์ดรธานี อุดรธานี

556 ศรีประไพ  เต่งภาวดี รพ.ธญับุรี ปทุมธานี

557 พฒัสรัล.  มีเสนา รพ.ธญับุรี ปทุมธานี

558 พรรณธิพา สงวนบุญ รพ.ธญับุรี ปทุมธานี

559 ซลัมา บือราเฮง รพ.ธารโต ยะลา
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560 ฮสัน๊ะ ยาณีระ รพ.ธารโต ยะลา

561 รวิสรา แกว้มณี รพ.นครชยัศรี นครปฐม

562 สุนีย.์   เส็งศรี รพ.นครปฐม นครปฐม

563 รัชนีกร แจ่มจ ารัส รพ.นครปฐม นครปฐม

564 สุนิสา อ่อนสกล รพ.นครปฐม นครปฐม

565 ชุติมา นนันิยงค์ รพ.นครพนม นครพนม

566 พวงอญัมณี  ประวิทยสิ์ทธิกุล รพ.นครพนม นครพนม

567 วริญา กลัยะ รพ.นครพนม นครพนม

568 รุจิรา ดิษฐวงศ์ รพ.นครพนม นครพนม

569 ผกาพรรณ  โพธ์ิจินดา รพ.นครพนม นครพนม

570 รุ่งนภา ไชยชนะ รพ.นครพนม นครพนม

571 อุบลรัตน์. ขวญัมา รพ.นครพนม นครพนม

572 ศิรดา วิพทันะพร รพ.นครพนม นครพนม



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

573 นริสา ศรีลาชยั รพ.นครพนม นครพนม

574 เพียงเพญ็. สร้อยสุวรรณ รพ.นครพนม นครพนม

575 ปนัดดา สถิตย์วัฒน์ รพ.นครพนม นครพนม

576 สุทธิจนัทร์ พิมพพ์งษ์ รพ.นครพนม นครพนม

577 สิริภคัฏ ์ จนัทร์โยธา รพ.นครพนม นครพนม

578 สุรางค์ ก าภูศิริ รพ.นครพนม นครพนม

579 อรรจจิมา  ศรีชนม์ รพ.นครพนม นครพนม

580 จีรนนัท ์   แสนนิล รพ.นครพนม นครพนม

581 สิริลกัษณ์ กิติศรีวรพนัธุ์ รพ.นครพนม นครพนม

582 ไฝทอง  สวนงาม รพ.นครพนม นครพนม

583 วารุณี แสงอ่อน รพ.นครพนม นครพนม

584 ศุภวรรณ เกียรติชยงักุร รพ.นครพนม นครพนม

585 ณิชาภทัร  แยม้วิจิตรจรรยา รพ.นครพนม นครพนม



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

586 วิยะดา  แสงตรีสุ รพ.นครพนม นครพนม

587 ชนิดาภา   สมประสงค์ รพ.นครพนม นครพนม

588 ทิพย์วิภา สุทธินันต์สกุล รพ.นครพนม นครพนม

589 รัชเนตร แก่นจนัทร์ รพ.นครพนม นครพนม

590 กนิษฐา   ทูลค  า รพ.นครพนม นครพนม

591 โยธากา ภาคี รพ.นครพนม นครพนม

592 วัชราพร มาธรรม รพ.นครพนม นครพนม

593 ปภินดา. เช้ือดวงผยู รพ.นครพนม นครพนม

594 พรนภา สังขนาค รพ.นครพนม นครพนม

595 พลอยไพลิน ค  าสมศรี รพ.นครพนม นครพนม

596 สุธิดา นามราช รพ.นครพนม นครพนม

597 อนนัต พร  นิธิ เดช วิศิษฏ ์ รพ.นครพนม นครพนม 

598 สกุณี สีหะนาท รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
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599 สมใจ  ดิษฐข า รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

600 โสภิดา   กาญจนดิฐ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

601 บานเยน็ ไชยรินทร์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

602 นุริญญา เนติไชยพนัธ์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

603 สายสุดาธนชั สุทธิรัตน์ชยัชาญ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

604 กาญจนา นวลแกว้ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

605 กาญจนา ป่ินแกว้ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

606 จนัทรัศม ์เมืองดี รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

607 หทยักาญจน.์ ปล้ืมฤดี รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

608 อรัญญา ใจหนิม รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

609 ปิยดา อินตะ๊จกัร์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

610 เบญจมาศ  มหะพนัธุ์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

611 อรพรรณ มัง่ดี รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
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612 สีดา พรมพิงค์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

613 ศุภกัษณา  ตนัซาว รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

614 จิราภรณ์ ดาวจร รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

615 กุลชญา จนัทร์ฟอง รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

616 นารีรัตน์ แกว้ใย รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

617 อรณภคั ขดัเรือน รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

618 อภินนัท ์ค  าอาจ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

619 ธวชัชยั ประสาท รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

620 กรรณิการ์ บุญค ้า รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

621 ปราณี เมธาภรณ์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

622 เกวลี มณีหาญ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

623 ศศิกานต ์โรจนรัตกูร รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

624 มินตรา ทบัแสง รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
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625 วิชยตุม ์แหนเศษ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

626 นิตยา  พรหมเสนา รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

627 จุไลรัตน์ จารุศิริพจน์ รพ.นครพิงคเ์ชียงใหม่ เชียงใหม่

628 พิชญพนัธุ์ จนัทระ รพ.นพรัตน์ราชธานี กรุงเทพ

629 ฐิตินันท์  วัฒนชัย รพ.นพรัตนราชธานี กทม

630 เฌอลกัษณ์ สหายา รพ.นพรัตนราชธานี กทม

631 น ้าทิพย ์ดว้งเงิน รพ.นพรัตนราชธานี กรุงเทพ

632 ประภาพร มารยาท รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

633 ศิริวรรณ จนัทนะภาพ รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

634 สุจิตรา กิตตหัช รพ.นภาลัย สมุทรสงคราม

635 ลกัขณา  ผอ่งพุทธ รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

636 ช่ืนกมล  สิทธิยอดยิง่ รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

637 ไพจิตร์  แยม้สุวรรณ รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม
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638 นวพร ธรรมศิรินิเวศ รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

639 อุษณีย ์ น้อยนิตย์ รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

640 สุรัตน์ดา  สุขศรี รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

641 ออ้มเดือน. จิตตส์มุทร รพ.นภาลยั สมุทรสงคราม

642 จิราภา หงษต์ระกูล รพ.นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

643 ปิยาภรณ์ ภูพุฒ รพ.นวมินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร

644 ดวงใจ มีธรรม รพ.นวมินทร์ 9 กทม

645 กฤษฏาภรณ์ นาคผิว รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

646 นาถตยา ภูเขียว รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

647 วิทยา จิระภกัด์ิ รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

648 ศศิธร พุม่จนัทร์ รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

649 จินตหรา หานาม รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

650 ผไทมาศ นราพนัธ์ รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร
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651 จีระวดี ฦาชา รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

652 ปิยนุช มูลสิงห์ รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

653 มยตุรา จุลสินธุ์ รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร

654 เกษร ภูชมศรี รพ.นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร 

655 จิตตานันท์  ทองสมบัติ รพ.นอร์ทอีสเทอร์น - วัฒนา อุดรธานี

656 พิมกรณ์   สิงห์ธวชั รพ.นอร์ทอีสเทอร์น-วฒันา อุดรธานี

657 อธิตา  สงวนศิลป์ รพ.นากลาง หนองบวัล าภู

658 งามตา บุญนอก รพ.นากลาง หนองบวัล าภู

659 รจนา  หมัน่วิชา รพ.นากลาง หนองบวัล าภู

660 มณัฑนา  ตระกูลวงศ์ รพ.นากลาง หนองบวัล าภู

661 สุดฤดี อ่ิม รพ.นากลาง หนองบวัล าภู

662 นิภาพร สีดามุย รพ.นากลาง หรองบวัล าภ

663 ภารณี ใจเท่ียง รพ.นาแก นครพนม
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664 ฉตัรชยั ไตรยราช รพ.นาแก นครพนม

665 คชาภรณ์ พลหาญ รพ.นาแก นครพนม 

666 สลิตา พรหมเกษ รพ.นาจะหลวย อุบลราชธานี

667 วิไลรัตน์  โยธาพนัธ์ รพ.นาดี ปราจีนบุรี

668 เบญจมาศ กิจธญัญะสมัพนัธ์ รพ.นาดี ปราจีนบุรี

669 จารุวรรณ ภาพเจริญ รพ.นาดี ปราจีนบุรี

670 ธนัญกรณ์ ชินแดน รพ.นาดี ปราจีนบุรี

671 อรจิรา รอบคอบ รพ.นาดี ปราจีนบุรี

672 เปรียบฤดี หารบุรุษ รพ.นาดี ปราจีนบุรี

673 จกัรพงศ ์ปิติโชคโภคินท์ รพ.นาตาล อุบลราชธานี

674 ภสัสร เหนือพวน รพ.นาทม นครพนม

675 จริญญา. ไชยกลางเมือง รพ.น่าน น่าน

676 พรรณสวลี ปรางคว์ฒันากุล รพ.น่าน น่าน
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677 อมรพรรณ เชียงหนุน้ รพ.น่าน น่าน

678 วนัทนา วุฒิ รพ.น่าน น่าน

679 ปริศนา สารเถ่ือนแกว้ รพ.น่าน น่าน

680 ศิรรินทร์ สิริโรจนานนัท์ รพ.น่าน น่าน

681 สลกัจิต ค  าผล รพ.น่าน น่าน

682 สุขุมาล  ต้อยแก้ว รพ.น่าน น่าน

683 วนัทนา ฉวีศกัด์ิ รพ.น่าน น่าน

684 จารุณี  ตนัธะนา รพ.น่าน น่าน

685 นทัชา จงศิริฉยักุล รพ.น่าน น่าน

686 พิกุล. ภวสถาพร รพ.น่าน น่าน

687 ยพิุน สุขสวสัด์ิ รพ.น่าน น่าน

688 สุวรรณลกัษณ์  ชยัวรวณิช รพ.น่าน น่าน

689 ลดัดาวลัย ์ มะโนแสน รพ.น่าน น่าน
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690 ละเอียด  ท าเพียร รพ.น่าน น่าน

691 ณัฐนนัธ์ เตชะรัตนาบูรณ์ รพ.น่าน น่าน

692 ทศันีย ์ ปินตาปลูก รพ.น่าน น่าน

693 พรรณี รักเสน รพ.น่าน น่าน

694 จารุพรรณ  คนสูง รพ.น่าน น่าน

695 วิลาวลัย ์ ศรีปัญญา รพ.น่าน น่าน

696 พนิดา ขวญัพรหม รพ.น่าน น่าน

697 ณราทิพย ์พรชยั รพ.น่าน น่าน

698 สุกญัญา. เล็กศิริวิไล รพ.น่าน น่าน

699 วิไลลกัษณ์     เดขะค าภู รพ.นาเยยี อุบลราชธานี

700 อุไรลักษณ์  ค าหา รพ.นาหว้า นครพนม

701 สุพฒัน์  สมจิตรสกุล รพ.นาหวา้ นครพนม

702 ชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร รพ.นาหวา้ นครพนม
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703 จนัทร์พยอม ศรีภกัดี รพ.น ้าขุ่น อุบลราชธานี

704 เจียมรัตน์  ค าจีน รพ.น้ าปาด อุตรดิตถ์

705 เยาวรัตน์ ชมมี รพ.น ้าปาด อุตรดิตถ์

706 ขวญัดาว  ขนักสิกรรม รพ.น ้าปาด อุตรดิตถ์

707 วิรัญญา  วงษ์ตา รพ.น้ าปาด อุตรดิตถ์

708 กลัยาภรณ์  วนัศิริกิจ รพ.น ้าปาด อุตรดิตถ์

709 สนัธนี โพธ์ิศรี รพ.น ้าปาด อุตรดิตถ์

710 สนัธนี โพธ์ิศรี รพ.น ้าปาด อุตรดิตถ์

711 ประสิทธิชยั ยาทว้ม รพ.น ้าปาด อุตรดิตถ์

712 จิรัชยา   ลาภมูล รพ.น ้ายนื อุบล

713 จิราลกัษณ์  กลางถ่ิน รพ.น ้ายนื อุบลราขธานี

714 สุวลี  พุทธเทศก์ รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี

715 รัชนี ทองเนตร รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี
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716 ผจงจิตต ์ ป้องค าลา รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี

717 จุฑามาศ จนัทรอ าไพวงศ์ รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี

718 พชัรี ผกูมิตร รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี

719 สาวิตรี ศิริษา รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี

720 กิตติมา คาดหมาย รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี

721 อินทิรา บุญวนั รพ.น ้ายนื อุบลราชธาร

722 นิสารัตน์ ยนืยง รพ.นิคมพฒันา ระยอง

723 วรจรรย ์จัน่กรด รพ.เนินขาม ชยันาท

724 เพลิน  สูงโคตร รพ.โนนคูณ ศรีสะเกษ

725 ผกาทาศ คงวิชา รพ.โนนไทย นครราชสีมา

726 สุริยพงศ ์ปราบสูงเนิน รพ.โนนไทย นครราชสีมา

727 วิภารัตน์ จันทะคุณ รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

728 สุปิน  สาระพนัธ์ รพ.โนนสะอาด อุดรธานี
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729 กญัญา มหาชยั รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

730 เกรียงไกร     อุตโรกุล รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

731 อัจจิมา ดวงเพียอ้ม รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

732 วริษา  ใบบวัเงินตระกูล รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

733 ศรัญญา ศกัด์ิอุดมกุล รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

734 อุไรรัตน์ ถิตยบ์ุญครอง รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

735 รัตนาภรณ์  กวา้งขวาง รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

736 เบญจรัตน์ สุดสีดา รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

737 ลุลินารถ จนัทร์ผิว รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

738 เบญจพร ศรีละคร รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

739 แว่น  ชาวงษ์ รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

740 ประภาพร นันตะนะ รพ.โนนสัง หนองบัวล าภู

741 มะลิวรรณ เตียงชยัภูมิ รพ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
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742 ซูซาน่า อาลีมามะ รพ.บนันงัสตา ยะลา

743 มาซีเตาะ ดะเลง รพ.บนันงัสตา ยะลา

744 วิราพร ยญัญางกูร รพ.บนันงัสตา ยะลา

745 ต่วนฮาสนะ สูเระ รพ.บนันงัสตา ยะลา

746 กามีละ  ดอนิ รพ.บนันงัสตา ยะลา

747 ฟาตีเมาะห์ ดาโตะ๊ รพ.บนันงัสตา ยะลา

748 มาสีเตาะ เจ๊ะแวกุนิง รพ.บนันงัสตา ยะลา

749 ยนูยัน๊ะ หะยบืีอราเฮง รพ.บนันงัสตา ยะลา

750 อุสุมา บุญเทียม รพ.บนันงัสตา ยะลา

751 อรวรรณ ณ ล าปาง รพ.บางกรวย นนทบุรี

752 สุปราณี อุดมโชค รพ.บางกรวย นนทบุรี

753 อาอีฉ๊ะ หนุ๊หลี รพ.บางกล ่า จ.สงขลา

754 จิราวรรณ ตาแกว้ รพ.บางกล ่า สงขลา
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755 จุรีรัตน์  แกว้เกาะสะบา้ รพ.บางกล ่า สงขลา

756 ศุภลกัษณ์  บุญตามชู รพ.บางกล ่า สงขลา

757 สุดา  ศรเพชร รพ.บางกล ่า สงขลา

758 จุรีพร  ดินลานสกูล รพ.บางกล ่า สงขลา

759 มณฑิรา  แกว้สุวรรณ์ รพ.บางกล ่า สงขลา

760 มารียา ล าโป รพ.บางกล ่า สงขลา

761 ร้อยตรีหญิงวิรัญญา จนัทวาส รพ.บางกล ่า สงขลา

762 ธญัลกัษณ์. ไชยสวสัด์ิ รพ.บางกล ่า อ.บางกล ่า สงขลา

763 ดวงใจ เอ่ียมจอ้ย รพ.บางจาก สมุทรปราการ

764 ปรีญาณัฐ เมตไตรพนัธ์ รพ.บางจาก สมุทรปราการ

765 โสพิตรา จนัทสอน รพ.บางจาก สมุทรปราการ

766 มนตรี กระทุ่มขันธ์ รพ.บางนา กรุงเทพ

767 จุฑามาศ สถิตย์ รพ.บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
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768 นวคนุ์ช ชงัปล้ืม รพ.บางปลามา้ สุพรรณบุรี

769 ปนดัดา หวงัดี รพ.บางปลามา้ สุพรรณบุรี

770 ประภสัสร  ศิริวฒัน์ รพ.บางปลามา้ สุพรรณบุรี

771 มณฑิราภรณ์  อินทร์ตุม้ รพ.บางปลามา้ สุพรรณบุรี

772 สุชาดา  โพธ์ิทอง รพ.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ สุพรรณบุรี

773 อัญชลี. สุทธิ รพ.บางปะกอก  8 กรุงเทพ

774 ปริศนา ร่มภยั รพ.บางปะกอก8 กทม

775 จันทร์สม  นกเกิด รพ.บางปะกอก8 กรุงเทพ

776 ขนิษฐา ไชยโสดา รพ.บางปะกอก8 กรุงเทพมหานคร

777 ประภาศรี เกียรติไทสง รพ.บางพลี สมุทรปราการ

778 ธนพรรณ สวสัดิกานนท์ รพ.บางเสาธง สมุทรปราการ

779 กาญจนา ก๋งหร่าย รพ.บางเสาธง สมุทรปราการ

780 ลดัดาวลัย ์ กิณเรศ รพ.บา้นเขวา้ ชยัภูมิ
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781 สุวรรณี คลองโปร่งเกต รพ.บา้นเขวา้ ชยัภูมิ

782 วนิดา ภทัรกุลพงษ์ รพ.บา้นฉาง ระยอง

783 นพมาศ  บุญมาก รพ.บา้นฉาง ระยอง

784 มนปริยา พลนิกาย รพ.บา้นแท่น ชยัภูมิ

785 บุษบา จิรกิตตยากร รพ.บา้นแท่น ชยัภูมิ

786 ฉวีวรรณ ศรีสุราช รพ.บา้นแท่น ชยัภูมิ

787 อรนุช ลีนะกนิษฐ์ รพ.บา้นแท่น ชยัภูมิ

788 สุชิลา คงประดิษฐ รพ.บา้นแท่น ชยัภูมิ

789 จิตราภรณ์ จุมพลภกัดี รพ.บา้นแท่น ชยัภูมิ

790 กาญจนา ไชยชนะ รพ.บา้นธิ ล าพูน

791 นงลกัษณ์     ดวงศรี รพ.บา้นธิ ล าพูน

792 จนัทร์เพญ็ ประโยงค์ รพ.บา้นธิ ล าพูน

793 สุมิตรา ถานะสม รพ.บ้านธิ ล าพูน
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794 อชัรา อุตแจ่ม รพ.บา้นธิ ล าพูน

795 กชกร พุทธา รพ.บา้นธิ ล าพูน

796 สุวิมล พีระเพญ็ รพ.บา้นธิ ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ ล าพูน

797 กรศศิร์  ชิดดี รพ.บา้นโป่ง นครปฐม

798 พชัราวลี นกัคุ่ย รพ.บา้นโป่ง ราชบุรี

799 พรรณธิดา จูบ้ง รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี

800 รติรส เอ่ียมทรัพย์ รพ.บา้นโป่ง ราชบุรี

801 อนุศรา  คนชม รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี

802 เวธกา ป่ินตบแต่ง รพ.บา้นโป่ง ราชบุรี

803 ศศิธร  ประทุมชาติ รพ.บา้นผือ อุดรธานี

804 ส าราญ. แพงน้อย รพ.บา้นผือ อุดรธานี

805 ศุภมิตร  รินทร์น้อย รพ.บา้นผือ อุดรธานี

806 ชมนาด สุริยา รพ.บา้นผือ อุดรธานี
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807 นยันา  สิงห์สิทธ์ิ รพ.บา้นผือ อุดรธานี

808 พชัรี  ฤทธ์ิศร รพ.บา้นผือ อุดรธานี

809 มลฤดี  ฉิมจนัทร์อ่อน รพ.บา้นผือ อุดรธานี

810 ชุลีพร แดนสุข รพ.บา้นผือ อุดรธานี

811 ฉนัทนา ชาวดร รพ.บา้นผือ อุดรธานี

812 ประภาพร แสงชมภู รพ.บา้นผือ อุดรธานี

813 สยามล จันทรานนท์ รพ.บ้านผือ อุดรธานี

814 วิภาศ  กุศลมานิตย์ รพ.บา้นผือ อุดรธานี

815 สุพัตรา  พรมมา รพ.บ้านผือ อุดรธานี

816 เบญจวรรณ  ศกัด์ิอุบล รพ.บา้นผือ อุดรธานี

817 ละอองดาว นิลทอง รพ.บา้นผือ อุดรธานี

818 กิติญา นาฬิกูล รพ.บา้นผือ อุดรธานี

819 จุฑาทิพย ์ปราบพาล รพ.บา้นผือ อุดรธานี
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820 กนกพร   บุญเลิศ รพ.บา้นผือ อุดรธานี

821 ปิยะนุช  สืบสาว วงศ ์ รพ.บา้นผือ อุดรธานี 

822 พิชญาภคั  บุญประสิทธ์ิ รพ.บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

823 อจัฉรา ชินสุข รพ.บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

824 พิริยาภรณ์ เช้ือหมอ รพ.บา้นหลวง น่าน

825 ชญานิษฐ์ รัตนวิทูรย์ รพ.บา้นหลวง น่าน

826 ศิริรัตน์  สิทธิชยั รพ.บา้นหลวง น่าน

827 กรรณิการ์ แกว้ใหม่ รพ.บา้นหลวง น่าน

828 อ าไพ สุดสม รพ.บา้นหลวง น่าน

829 จินฏาพฒัน์  นิลพนัธุ์ รพ.บา้นหลวง น่าน

830 ปุณฑริก พรมมา รพ.บา้นหลวง น่าน

831 สายสุนีย ์ สุดสมกิติพร รพ.บา้นหลวง น่าน

832 ดอกรัก. แพทยส์มาา รพ.บา้นหลวง น่าน
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833 ดุจเดือน มงคล รพ.บา้นหลวง น่าน

834 เกียรติสุดา  สวนนนัท์ รพ.บา้นหลวง น่าน

835 นาริน จนัทร์หาญ รพ.บา้นหลวง น่าน

836 วาสนา ก๋าแกว้ รพ.บา้นหลวง น่าน

837 นนัทิกานต ์เตโจ รพ.บา้นหลวง น่าน

838 จิตรานุช  พรหมบุตร รพ.บ ารุงราษฎร์ กรุงเทพฯ 

839 ชณัฐพชัร์ บุญยพรธนาทศัน์ รพ.บ าเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ

840 นิติยา ชอนบุรี รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ

841 อจัฉราวลยั จ  าปาทศัน์ รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ

842 เพชรา  ชุมพร รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ

843 สุรชาติ ศรีสว่าง รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ

844 หทยักาญจน์ โชติอนุพนัธุ์ รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ

845 สุภาวดี เสนาเจริญ รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ
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846 วรรณภา เหนือกาฬสินธุ์ รพ.บึงโขงหลง บึงกาฬ

847 อาทิตยา ศรีสรณ์ รพ.บึงโขงหลง บึงกาฬ

848 ศรัญญา มูลราช รพ.บึงโขงหลง บึงกาฬ

849 อารักษ ์พระสว่าง รพ.บึงโขงหลง บึงโขงหลง

850 มินตรา ไตยน า รพ.บึงสามพนั เพชรบูรณ์

851 ณัฏฐ์ชญา วงักาษร รพ.บึงสามพนั เพชรบูรณ์

852 วิจิตรา มีรัตน์ รพ.บุ่งคลา้ บึงกาฬ

853 พิญญาลกัษณ์ ศาสนสุพิน รพ.บุ่งคลา้ บึงกาฬ

854 อภิสิทธ์ิ. ประเคนคะชา รพ.บุ่งคลา้ บึงกาฬ

855 ยวุภา หาค า รพ.บุ่งคลา้ บึงกาฬ

856 รวิวรรณ. อะโคตรมี รพ.บุ่งคลา้ บึงกาฬ

857 ยุพาพร ไชยารักษ์ รพ.บุ่งคล้า บึงกาฬ

858 จุฑามาศ  โมลา รพ.บุณฑริก อุบลราชธานี
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859 ทศัวชัภกรฒ ์สาเลศ รพ.บุณฑริก อุบลราชธานี

860 จารุวรรณ ขมุทอง รพ.บุณฑริก อุบลราชธานี

861 สิริลกัษณ์ ย ัง่ยนื รพ.บุณฑริก อุบลราชธานี

862 แววสุธาวี มนึกคา รพ.บุณฑริก อุบลราชธานี

863 อรกญัญา  ฟังสูงเนิน รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

864 สูรายญา ดือราแมง รพ.เบตง ยะลา

865 รสนา ตาเยะ รพ.เบตง ยะลา

866 รสนา การีอูมา รพ.เบตง ยะลา

867 รัตนาภรณ์ มีสมพร รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี

868 จิดาภา รมยะมาลี รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี

869 กมลฤทยั สุภคัวนิช รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี

870 จรัสพิมพ ์ตู่ไทยสงค์ รพ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

871 ทิวานนัท ์ นาเมือง รพ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
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872 ภานุชนาถ คงทน รพ.ปทุราชวงศา อ านาจเจริญ

873 วิมลพร พูลศิริ รพ.ประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี

874 ปฐมพงศ ์ กวา้งขวาง รพ.ประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี

875 กาญจนา ฉลูทอง รพ.ประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี

876 เมตตรา พูลทรัพย์ รพ.ประจนัตคาม ปราจีนบุรั

877 วราภรณ์ เพง็พุด รพ.ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

878 พิไลลักษณ์ เมชฌสมภพ รพ.ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

879 เยาวลกัษณ์. หอมช่ืน รพ.ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี

880 กญั สาดอก รพ.ประชาพฒัน์ กรุงเทพมหานคร

881 ธียารัตน์ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

882 อญัชนา แกว้ค  า รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

883 นิภาวรรณ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

884 ยวุเรศ  วงศป์ระสิทธ์ิ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่
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885 นิภาพร สุรินตะ๊ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

886 ณัฎฐา  นิลแกว้ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

887 จิรวรรณ  ตองกาย รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

888 จิราภรณ์ ภกัดี รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

889 จารุวรรณ ปัญญากาศ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

890 อรพิน  เวียงยา รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

891 เยาวภา  อินทปัญญา รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

892 พิมพผ์กา ใจเนตร์ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

893 สุภลกัษณ์ ทองสมุทร รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

894 พนชักร จินนา รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

895 มณีรัตน์ สิทธ์ิคงขจร รพ.ประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่

896 กรรณิการ์ รัชอินทร์ รพ.ปลาปาก นครพนม

897 ขวญัทอง คงนนัทะ รพ.ปะค า บุรีรัมย์
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898 ธชันยัน์ เกิดรัมย์ รพ.ปะค า บุรีรัมย์

899 สนิท ปักการะโถ รพ.ปะค า บุรีรัมย์

900 พิมพช์นก จีนโน รพ.ปะค า บุรีรัมย์

901 รวีวรรณ จิตดี รพ.ปะทิว ชุมพร

902 กิตติชยั บุญศรี รพ.ปัตตานี ปัตตานี

903 กนกพร เศวตสุตร รพ.ปัตตานี ปัตตานี

904 ศุภาศิริ การิกาญจน์ รพ.ปัตตานี ปัตตานี

905 สมสกุล ชูแว่น รพ.ปัตตานี ปัตตานี

906 ดวงพร นาคแดง รพ.ปัตตานี ปัตตานี

907 ซาบารียะห์  ดาแฮ รพ.ปัตตานี ปัตตานี

908 ฮามีดะห์  นิตา รพ.ปัตตานี ปัตตานี

909 สุรดา วงศ์สนิท รพ.ปัตตานี ปัตตานี

910 พรนิภา มานะบุตร รพ.ปัตตานี ปัตตานี
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911 คสันีญา  โก๊ะเล๊าะ รพ.ปัตตานี ปัตตานี

912 สุไวบ๊ะ มะมิง รพ.ปัตตานี ปัตตานี

913 รุสนี อามะ รพ.ปัตตานี ปัตตานี

914 สุวรรณี กะลูแป รพ.ปัตตานี ปัตตานี

915 อาอีเซาะห์ มูหนะ รพ.ปัตตานี ปัตตานี

916 นภชัชา นนท ์ เวชวิสิฐ วงศ ์ รพ.ปัตตานี ปัตตานี 

917 สุนีย์ ศรีสุชาติ รพ.ปากเกร็ด นนทบุรี

918 กนกเนตร  แกว้วนัทา รพ.ปากคาด บึงกาฬ

919 ฐิติวลัค ์บรรจงปรุ รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา

920 ลาวณัย ์พรมรัศมี รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา

921 ธนัยพร อ่อนสมบูรณ์ รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา

922 รดา สุทธาวาศ รพ.ปากท่อ ราชบุรี

923 เก้ือกูล เยือ่ปุย รพ.ปากท่อ ราชบุรี
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924 ชุติมา กิจจาวรเสถึยร รพ.ปากท่อ ราชบุรี

925 ผอ่งศรร ชยันนัทวิ์วฒัน์ รพ.ปากท่อ ราชบุรี

926 นลิน รัตน์  ศรี สนธิ รัก ษ ์ รพ.ปากท่อ ราชบุรี 

927 เรณู สุวรรณเนาว์ รพ.ปากน้ าหลังสวน ชุมพร

928 อาริยา จนัทร์นวล รพ.ปากพนงั นครศรีธรรมราช

929 มุกดา โสภาผล รพ.ปากพนงั นครศรีผธรรมราช

930 ฉัตรชัย โภคบุตร รพ.ป่าตอง ภูเก็ต

931 สุประวีณ์ แขง็แรง รพ.ปิยะเวท กทม

932 พิณชนนัต ์วฒันวินิจฉยั รพ.ปิยะเวท กทม.

933 อดิธิดา เรืองเพ็ง รพ.เปาโลพหลโยธิน กทม

934 สุมาลี กมลรัตน์ รพ.เปาโลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

935 วฒันา พรหมคุณาภรณ์ รพ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

936 กาญจนา  ท  าผง รพ.ผาขาว เลย
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937 ภณัฑิลา จิระณัฐวราธร รพ.ฝาง เชียงใหม่

938 จีรพรรณ์  ชัยยา รพ.ฝาง เชียงใหม่

939 นเรศ ชัยยา รพ.ฝาง เชียงใหม่

940 นิชานันท์ นิธิวัชร์ศุภกุล รพ.พญาไท 1 กทม.

941 ศุภินทรา ศรีพิกุล รพ.พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร

942 ฐิติมา  เกิดเสวียด รพ.พญาไท นวมินทร์ กทม

943 สุทธิดา สุทธิศิริภาส รพ.พญาไท นวมินทร์ กทม

944 ประกาย ดิษฐอาภรณ์ รพ.พญาไท นวมินทร์ กทม.

945 กนกพรรณ  จรดล รพ.พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ

946 ชวนพิศ ชยัณรงค์ รพ.พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ

947 อนนัตป์ภาพินท ์แสนบุญเรือง รพ.พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

948 พิชญา โพธ์ิพรม รพ.พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

949 ทีปกร บุญลือชา รพ.พญาไท1 กทม
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950 พวงผกา ปัญโญ รพ.พญาไท1 กทม

951 ศิริภานุมาศ ตาบุตรวงศ์ รพ.พญาไท1 กรุงเทพมหานคร

952 ชนิดาภา  พวงสุข รพ.พญาไท2 กทม

953 วรีกร มาลากุล รพ.พญาไท2 กรุงเทพมหานคร

954 สุชาดา เหมพรหมราช รพ.พญาไท2 กรุงเทพมหานคร

955 สิริกานต ์ยยืง รพ.พญาไทนวมินทร์ กทม

956 ณัฐณิชา ปิยปัญญา รพ.พญาไทนวมินทร์ กทม

957 พรทิพย ์แกว้เทพ รพ.พญาไทนวมินทร์ กทม

958 นาอีมนั ลือแบลูวง รพ.พญาไทนวมินทร์ กทม

959 วรวรรณ เทพอาวุธ รพ.พญาไทนวมินทร์ กทม.

960 ภารดี ยอดไชย รพ.พญาไทนวมินทร์ กทม.

961 วรินธร ภูพันนา รพ.พญาไทนวมินทร์ กรุงเทพ

962 วิฃาภรณ์  โปริสา รพ.พญาไทนวมินทร์ กรุงเทพ
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963 สุทธิดา มณีวิเศษศิริ รพ.พญาไทนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

964 มนทกานต ์จนัทะพินิจ รพ.พญาไทศรีราชา ชลบุรี

965 ศิริฉตัร  สุขเจริญ รพ.พญาไทศรีราชา ชลบุรี

966 อัญชลี  วรรณทนะ รพ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

967 วราภรณ์ ศกัด์ิทวีวงศ์ รพ.พนสันิคม ชลบุรี

968 เบ็ญจมาส พรหมคุณาภรณ์ รพ.พนสันิคม ชลบุรี

969 จนัจิรา แสงมาศ รพ.พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม

970 ศุภนนัต ์เรืองศรี รพ.พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม

971 ศรัญญา ปัญญา รพ.พยุห์ ศรีสะเกษ

972 นิตยา คล่องขยนั รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

973 ณภทัร จนัทสุข รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

974 จุฑาทิพย ์ครองยติุ รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

975 นารีรัตน์ ศรีพรหม รพ.พรเจริญ บึงกาฬ
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976 ทองสุข กิจติกาล รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

977 นิลาวรรณ บุตรสาระ รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

978 ประดิทรรศณ์ แดนเขตร รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

979 จินตหรา แดนเขตร รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

980 โสภิดา รัตนเพชร รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

981 รัตติยากร โคตรสุโพธ์ิ รพ.พรเจริญ บึงกาฬ

982 วารุณี สุวรรณรัตน์ รพ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

983 พรทิพย ์คชหิรัญ รพ.พรหมพิราม พิษณุโลก

984 จนัทร์ทิพย ์ แกว้ชูเชิด รพ.พรหมพิราม พิษณุโลก

985 ณัฐภสัสร  ผาสุข รพ.พรหมพิราม พิษณุโลก

986 ศิริ   ขาวละเอียด รพ.พระจอมเกลา้ เพชรบุรี

987 กนกวรรณ  ภราดรภกัดีมล รพ.พระจอมเกลา้ เพชรบุรี

988 สุรีรัตน์  สดสี รพ.พระจอมเกลา้ เพชรบุรี
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989 นงคนุ์ช ทองค า รพ.พระจอมเกลา้ เพชรบุรี

990 รัชนี จนัทนา รพ.พระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี

991 รสสุคนธ์ จารุวรรณบ ารุง รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา

992 ทิพยว์ารี เสนาะค า รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา

993 พสัวี เจริญใจ รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา

994 วรารัตน์ จีนสอนมนต์ รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา

995 พชัริดา  นนทค าจนัทร์ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

996 จิตติมา  จนัเสม รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

997 รัชนี รักพงษ์ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

998 พิมพญาภรณ์ ทรัพยมี์ชยั รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

999 สายฝน  ศุภางคเสน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1000 สายฝน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1001 จุฑามาศ บุญยนื รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี
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1002 ศรัญญา บุญโญ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1003 โสภิรัตน์ บุตโรบล รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1004 นฤมล พลอยแดง รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1005 เอมิกาญ ไชคินี รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี

1006 อมรพนัธุ์  ธานีรัตน์ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1007 รัตนาวรรณ์ รุ้งศรีศักด์ิ รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี

1008 น ้าเพชร ดิษฐลกัษณ์ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1009 ขวญัเดือน  น้อยสนัโดษ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1010 น้องหญิง รักสองหม่ืน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1011 นิโลบล คงพนัธุ์วิจิตร รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1012 ศิริรัตน.์ แกว้พูน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1013 รุ่งทิวา  ศรีศกัดา รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1014 นวลฉวี โคว้กิมชุน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี
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1015 พรทิพย ์แจ่มศรี รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1016 ชิงดวง รัตนะรัต รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1017 นนัทนชั สลีอ่อน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1018 อมรรัตน์ พลนอก รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1019 หทยัชนก สวสัด์ิวงษส์กุล รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1020 แสงดาว บ ารุงเขตร์ รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี

1021 ภทัรวดี บ ารุงผล รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1022 รัชณีกร พินดวง รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1023 อารีนา มงคล รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1024 อารียา โคตมงคล รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี

1025 วรรณิศา แม่นปืน รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1026 เอมมิกา ทาชาติ รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1027 ศิริลักษณ์ ใจซ่ือ รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี
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1028 เปรมพิมล กล่ินขจร รพ.พระนัง่เกลา้ นนทบุรี

1029 ธมนวรรณ เตม็ศิริพนัธุ์ รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1030 อภิชาติ ตั้งอุทยัธรรม รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1031 ชชัญาภา  บุญโยประการ รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1032 นฏัฐิณีย ์  เจริญนาน รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1033 ลัดดาวัลย์ แก้วเซือง รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

1034 สริษษา วงศป์รากฏ รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1035 สุมล จิตต์ธรรม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

1036 ธนัยธร  วรรคยาณี รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1037 สิริญญา  ดวงเจริญ รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1038 ภิรมณ์รัตน์ เหมรักษ์ รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1039 ศิติภา วิเศษประสิทธ์ิ รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี

1040 นุจรี สุปผล รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี จนัท
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1041 ส าราญ จนัทร์พงษ์ รพ.พระพุทธบาท สระบุรี

1042 พรรณิ กรณ์   โพธิ ชา รัตน์ รพ.พระพุทธบาท สระบุรี 

1043 นันทวรรณ สุรินทร์ รพ.พระพุทธบาท สระบุรี 

1044 ณัฐธยาน์ เหมะเลิศวงศ์ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กทม

1045 อุษารัตน์ สามารถ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กทม

1046 พิมพช์นก แกว้วานิช รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กทม.

1047 เสาวภาพ กสินนัท์ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพ

1048 รัชดา  อนุวงศศิ์ลปชยั รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพ

1049 มทันา สายพรมแจ้ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพ

1050 พนมพร ผิวสุพนธ์ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพ

1051 มยุรา  ไม่เศร้า รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ

1052 เพญ็ศรี ช านาญวิทย์ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพมหานคร

1053 ณัฐฐา นพดลสกุลชยั รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพมหานคร
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1054 ธิดารัตน์ ล  าภาศาล รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพมหานคร

1055 ภาณุมาส ขวัญเมือง รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

1056 อญัจิราพร แดงสิงห์ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพมหานคร

1057 วรนุช     กลัยา รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพมหานคร

1058 พรพิชชา บุญจ าเริญ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพมหานคร

1059  มนัทนา  เกวียนสูงเนิน รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพฯ

1060 ศศิธร ศรีพลากร รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพฯ

1061 ฐิตาพร ศิริวาลย์ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพฯ

1062 ทิพยว์ดี ครุฑมาศ รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพฯ

1063 พิมพช์นก  พ่ึง เรือง รพ.พระมงกุฎ เกลา้ กรุงเทพฯ 

1064 ธญัญารัตน์ ป่าธนู รพ.พระมงกุฎ เกลา้ แพร่

1065 ฐิติกานต ์วงศค์  า รพ.พระมงกุฎเกลา้ กทม.

1066 อรชร ภาศาศวตั รพ.พระมงกุฎเกลา้ กทม. 
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1067 ฐชัสรัญทิพย ์ศิระดิษฐกุล รพ.พระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพ

1068 อญัชลี วงศศ์รีใส รพ.พระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพมหานคร

1069 สิรดา เหลาเสนา รพ.พระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพมหานคร

1070 อนงคน์าฏ ภาษิตตานนท์ รพ.พระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพฯ

1071 นริชรา แสงกลา้ รพ.พระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1072 ปุณิกา  กิตติกุลธนนัท์ รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ อุบลราชธานี 

1073 สุวีรยา แสนจินดา รพ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

1074 จีระวลัย ์วงศง์าม รพ.พระอาจารยแ์บน ธนากโร สกลนคร

1075 อจัฉรา โพธิ รพ.พระอาจารยแ์บน ธนากโร สกลนคร

1076 ทวีศิลป์ กุละนาม รพ.พระอาจารยแ์บน ธนากโร สกลนคร

1077 พนิดา กลยนีย์ รพ.พระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร สกลนคร

1078 ดารุณี จนัฤาไชย รพ.พระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร สกลนคร

1079 นิธิดา    สมอหอม รพ.พระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร สกลนคร
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1080 นิพาภรณ์ ค  าวนัดี รพ.พระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร สกลนคร

1081 นิพาภรณ์ ค  าวนัดี รพ.พระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร สกลนคร

1082 คงกฤษณ์ ทศัมี รพ.พระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร สกลนคร

1083 พิกุล  เผือกขาว รพ.พระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร สกลนคร

1084 เพริศพกัตร์ ศรีวุฒิพงษ์ รพ.พร้ินซ์ ปากน ้าโพ 1 นครสวรรค์

1085 ก่ิงแกว้  รัชตวรคุณ รพ.พร้ินซ์ ปากน ้าโพ 1 นครสวรรค์

1086 ออ้ยทิพย ์ตะโกใหญ่ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1087 ไพรินทร์. วงศว์ชัรมงคล รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1088 นภาจรี กิจสมชีพ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1089 นา.พิสมยั  เช้ือทอง รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1090 ชนากานต ์อนนัตริยกุล รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1091 ทฤฒมน พิมพเ์พชร รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1092 กานดา จกัรแกว้ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี
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1093 กานดา ช่วงชยั รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1094 ธญัญน์ภสั พิมากุล รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี

1095 ปริศนา สุวรรณ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

1096 ประไพ ยวงเงิน รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี 

1097 ชนิกานต ์ วฒันภิรมย์ รพ.พ่อท่านคลา้ยวาจาสิทธ์ิ นครศรีธรรมราช

1098 สุจิตรา  สุนสิน รพ.พังโคน สกลนคร

1099 ลคันา  เพชรสงัข์ รพ.พทัลุง พทัลุง

1100 โสมสุรีย ์เส็นฤทธ์ิ รพ.พทัลุง พทัลุง

1101 อมรวรรณ ฤทธิเรือง รพ.พทัลุง พทัลุง

1102 พวงเพชร ดว้งเก้ือ รพ.พทัลุง พทัลุง

1103 เกษมศรี จนัทร์ประเสริฐ รพ.พิชยั อุตรด

1104 สุวา  เกิด คุม้ รพ.พิชยั อุตรดิตถ์

1105 วิภาดา ไกรกิจราษฎร์ รพ.พิชยั อุตรดิตถ์
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1106 ระพีพรรณ  บญพา รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1107 นภาพร  วรรณทอง รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1108 ศิริพร สมโภชน์ รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1109 รุ่งฤดี ปลดักอง รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1110 ภนิตา  ดงบงัสถาน รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1111 กุลมณี เท่ียงธรรม รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

1112 ศิริลกัษณ์  ทา้วเนาว์ รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1113 พิมพิลาวลัย์ รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1114 รัชฎาภรณ์   พลอยพุฒ รพ.พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี

1115 กาญจนา ภมรเดชากุล รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก

1116 สิริกร จนัทรศิริ รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก

1117 ฐิติรัตน์  แปลกเงิน รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก

1118 ปวีณา รอดทอง รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก
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1119 วนิสา ติดชยั รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก

1120 ทิพวรรณ หล่อนิมิตดี รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก พิษณุโลก

1121 อุมาพร  คะองักุ รพ.พิสยัเวช หนองคาย

1122 อัญชลี บัวทอง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1123 ทศันวรรณ เสือเปรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1124 สุรียรั์ตน์ ทองช่ืน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1125 วรรณเพ็ญ  เน่ืองสิทธะ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1126 สว่าง ปานบวั รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1127 พรรณิภา ทศันยิม้ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1128 สุวิไล สมเนตร รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1129 ศุภรดา เรืองฤทธ์ิ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1130 ธนชัชา จนัทร์กระจ่าง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

1131 อริสรา หร่ังเรือง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
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1132 เครือวลัย ์สีวิจยั รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก

1133 ชนนิกานต ์จนัทโสภณโน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก

1134 อรัญญา  แสวงพนัธุ์ รพ.พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

1135 สุจิตตรา อุดมกนั รพ.เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร

1136 กาญจณี   วรสารศิริ รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

1137 นงลกัษณ์ เงินอินตะ๊ รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

1138 ธนาคาร กุลวรรณ รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

1139 อุบล. ตนัสกุล รพ.เพชรเวช กทม

1140 ปาจรีย ์สงัฆโมลี รพ.เพชรเวช กรุงเทพมหานคร

1141 วาริน     ชารีอนั รพ.เพญ็ อุดรธานี

1142 ชนิดาภา จนัทบุตร รพ.เพญ็ อุดรธานี

1143 วนัวิสาข ์ บุรินนิตย์ รพ.เพญ็ อุดรธานี

1144 พิธพร  แววศรี รพ.เพญ็ อุดรธานี
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1145 อรัญญา  ศรีหาวงษ์ รพ.เพญ็ อุดรธานี

1146 ศรายทุธ สิมสน รพ.เพญ็ อุดรธานี

1147 อาทิตยญ์า  บุตรดี รพ.เพญ็ อุดรธานี

1148 จุฑาทิพย์  อิดอ่อน รพ.เพ็ญ อุดรธานี

1149 วรัญญา ผันผ่อน รพ.เพ็ญ อุดรธานี

1150 ศรีสุฎาพร ส่อนราช รพ.เพญ็ อุดรธานี

1151 นนัทน์ภสั  ชารีอนั รพ.เพญ็ อุดรธานี

1152 สิราภา  วรรณดี รพ.เพญ็ อุดรธานี

1153 จรรยา โสมาศรี รพ.เพญ็ อุดรธานี

1154 พงษฐิ์ติกาญจน์ บุญพิค  า รพ.เพญ็ อุดรธานี

1155 จารุวรรณ เประกนัยา รพ.เพญ็ อุดรธานี

1156 โชติกา สุโกมล รพ.แพทยรั์งสิต ปทุมธานี

1157 ขวญัพิชชา ปะนะทงั รพ.แพทยรั์งสิต ปทุมธานี
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1158 สญัญาลกัษณ์ สุทธนะ รพ.แพร่ แพร่

1159 ปภาวดี   ค  ายวง รพ.แพร่ แพร่

1160 พรพนา.  สุวรรณเสน รพ.แพร่ แพร่

1161 ช่ืนจิตต ์ สมจิตต์ รพ.แพร่ แพร่

1162 จีระนนัท ์เป๊กทอง รพ.แพร่ แพร่

1163 ดรุณี สุวรรณสฤษด์ิ รพ.แพร่ แพร่

1164 อุษา. โปร่งใจ รพ.แพร่ แพร่

1165 ปรียมาส ดุเหว่า รพ.แพร่ แพร่

1166 ณัฏฐนิช เชียงดี รพ.แพร่ แพร่

1167 ภิญญดา แกไ้ข รพ.แพร่ คริสเตียน แพร่

1168 จิราพร. สุวรรณสารคุณ รพ.โพธาราม ราชบุรี

1169 ดวงมณี  ทองงาม รพ.โพธาราม ราชบุรี

1170 สุจิตรา โสพิตร รพ.โพธาราม ราชบุรี
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1171 มณทิพา กานต์วรัญญู รพ.โพธาราม ราชบุรี

1172 สุชาดา สงวนพานิช รพ.โพธาราม ราชบุรี

1173 เอกรินทร์ ผิวนวล รพ.โพธาราม ราชบุรี

1174 กุล วดี   ตา ปะ สี รพ.โพธาราม ราชบุรี 

1175 ธมน พนัศรีทุม รพ.โพธ์ิตาก หนองคาย

1176 นุศรา  วิศุภกาญน์ รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1177 พชัรินทร์   เงินกลัน่ รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1178 มธุริน   ป้ันน้อย รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1179 นิภา   นวลนภาศรี รพ.โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร

1180 สุกญัญา  เดชตระกูล รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1181 ณิชานนัท ์  สุรินสม รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1182 สุกญัญา ชูจิตร รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1183 กติกา   โพธ์ิทอง รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร
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1184 ดลปภสัสร์  บวันุ่ม รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1185 กฤษณา   มะโดด รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร

1186 ฟิมฟ์ประภา   วิเศษอุดมคุณ รพ.โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร

1187 ปิยะรัตน์ สินธุประเสริฐ รพ.โพนทอง ร้อยเอ็ด

1188 ทศัวาลย ์ ยะไชยศรี รพ.โพนนาแกว้ สกลนคร

1189 สิรินดา  หลาแตว รพ.โพนนาแกว้ สกลนคร

1190 วิมลมาศ  ขวาธิจกัร รพ.โพนนาแกว้ สกลนคร

1191 ธญัญรัตน์  นามศกัด์ิ รพ.โพนพิสยั หนองคาย

1192 กุลธินี บวัเผ่ือน รพ.โพนสวรรค์ นครพนม

1193 แสงเดือน ศรีวรสาร รพ.โพนสวรรค์ นครพนม

1194 บุษรินทร์  สุวรรณมาโจ รพ.โพนสวรรค์ นครพนม

1195 มานิตา ทองค า รพ.เฟรซเนียสเมดดิคอลแคร์ กรุงเทพ

1196 พีระ ทองป้ัน รพ.ภกัดีชุมพล ชยัภูมิ
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1197 มานิตย ์ชิดชยัภูมิ รพ.ภกัดีชุมพล ชยัภูมิ

1198 สกุลทิพย ์  สุขสมบูรณ์ รพ.ภูกระดึง เลย

1199 ฉวีวรรณ  ครุฑใจกล้า รพ.ภูผาม่าน ขอนแก่น

1200 กฤษฎา อาษาราช รพ.ภูมิพล กรุงเทพ

1201 รัตนาพร   พวงค า รพ.ภูหลวง เลย

1202 ธญัรัศม์ิ เรืองจิรวงศ์ รพ.มงกุฎระยอง ระยอง

1203 สมใจ  ณุวงศศ์รี รพ.มวกเหล็ก สระบุรี

1204 อุไรวรรณ รากวงค์ รพ.มหาชนะชยั ยโสธร

1205 กาญจนี เพียรดี รพ.มหาชนะชยั ยโสธร

1206 วฤนดา ศิริเมธาชยั รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

1207 ตุลา วงศ์ปาลี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

1208 อมรพนัธุ์ ธานีรัตน์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

1209 นิศารัตน์ ค าทอง รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุทธานี
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1210 อุไรรัตน์ ผดุงโชค รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี ปทุมธานี

1211 กนกทิพย ์ ปะวนันา รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี ปทุมธานี

1212 ดรุณี สีสัน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศร พิษณุโลก

1213 ปรารถนา เอนกปัญญากุล รพ.มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก

1214 ปฐมา ค  าเมือง รพ.มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก

1215 วิมลวรรณ  ปัญญาโรจน์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

1216 สุรดชษฎ์์  มีไชยโย รพ.มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

1217 นพรัตน์  โขวิฑูรกิจ รพ.มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุรี

1218 ชลธิชา ฝ่ายกระโทก รพ.มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุรี

1219 ทศพร สุดสูง รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1220 จุลินทร ศรีโพนทนั รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1221 ลุนณี  จนัทร รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1222 ปรมาภรณ์ คลงัพระศรี รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม
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1223 วิไลกููล ครองยทุธ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1224 ทิฆมัพร อุปจนัโท รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1225 สุคนธ์ทิพย ์ปัตติทานงั รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1226 วราลกัษณ์ พลศกัด์ิ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1227

ศุธารักษ ์เบา้เรือง

รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1228 ไพรินทร์ ปะวะเสนงั รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1229 กนกวรรณ เจริญศิริ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1230 มลัลิกา ศิริสุวรรณ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1231 นนัทิชา หาโกสีย์ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1232 จุฑารัตน์ ไชยสงเมือง รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1233 นิจสุดา ขวญังาม รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1234 สุกญัญา   อาจศรี รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1235 จิญาภา สุวทัฒนะ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม
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1236 วิไลพร แกว้อรุณ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1237 รัศมี เกตุธานี รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1238 ร าไพ เกตุจิระโชติ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม

1239 ศิริเพญ็   พดั เพง็ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม 

1240 ศนัสนีย ์ แกว้กิตติคุณ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี

1241 ยพิุน    สาเรือง รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี

1242 ณัฐพล  ตะโกใหญ่ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี

1243 ไมตรีจิต เหมือนออ้ย รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี

1244 สุนิสา ด าเนียม รพ.มะนงั สตูล

1245 อนงค ์สง่าเนตร รพ.มะเร็ง ลพบุรี ลพบุรี

1246 สุกญัญา ปัญญา รพ.มะเร็ง ลพบุรี ลพบุรี

1247 นศ กลัยา ไชยโย รพ.มะเร็ง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

1248 พิกุล เหล่าชยั รพ.มะเร็ง อุดรธานี อุดรธานี
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1249 นิดา เมตจิตกุล รพ.มะเร็งล าปาง ล าปาง

1250 เพชรรัตน์ เอ่ียมละออ รพ.มิชชัน่ กทม.

1251 ชชัชญา ดีดุจประทีป รพ.มิชชัน่ กทม.

1252 ผอ่งพรรณ ลาภเจริญ รพ.มิชชัน่ กรุงเทพ

1253 อาริสา  ละเตม็ซนั รพ.มิชชัน่ ภูเก็ต

1254 พรพิมล ลลิตพิสิฐ รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1255 ภทัธตราทิพย ์ มณีศรี รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1256 บุษจิรา  สรรเสริญ รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1257 โนรี เล่ือนลอย รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1258 สุวรรณา ปิจตุรัส รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1259 วิชชุดา  ขนุฤทธ์ิ รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1260 จุไรลกัษณ์ แซ่จาง รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต

1261 ธิตราพร บุญมาก รพ.มิชชนั ภูเก็ต ภูเก็ต
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1262 จนัทวี  ระงบัพาล รพ.มิชชัน่ภูเก็ต ภูเก็ต

1263 วิจิตรา มจัฉาสกุล รพ.มิชชัน่ภูเก็ต ภูเก็ต

1264 เจนจิรา นุ่มอุดม รพ.เมตตาประชารักษ ์วดัไร่ขิง นครปฐม

1265 พิกุล สิทธิวนั รพ.เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม

1266 ทศันีย ์ แสงจนัทร์ รพ.เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม

1267 วิชยั องอาจ รพ.เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม

1268 ณฐพรรณ รพ.เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม

1269 รวีพร  แกว้แหวน รพ.เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม

1270 ประดิษฐ์ รพ.เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม

1271 นฐันภา นามวงศษ์า รพ.เมืองจนัทร์ ศรีสะเกษ

1272 ณอญัญา  จนัทรากาศ รพ.เมืองพทัยา ชลบุรี

1273 ศิศิรากรธ์ แสงทอง รพ.เมืองพทัยา ชลบุรี

1274 อภิญญา จอมทอง รพ.เมืองสงขลา สงขลา
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1275 จารุพร แสนสุด รพ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด

1276 วชัเรนทร์ ถามา รพ.แม่จริม น่าน

1277 จนัทร์ทิพย ์ ไชยวุฒิ รพ.แม่จริม น่าน

1278 ศิริวฒัน์ วงคพ์ุทธค า รพ.แม่จริม น่าน

1279 บานเยน็  จนัยา รพ.แม่จริม น่าน

1280 ดวงเดือน. ทองศิริ รพ.แม่จริม น่าน

1281 สุพรรษา บุญตนั รพ.แม่จริม น่าน

1282 เบญจมาภรณ์  พรพิชยัเวทย์ รพ.แม่จริม น่าน

1283 หน่ึงฤทยั ปัญญาทิพย์ รพ.แม่จริม น่าน

1284 พนิดา   มณีวงศ์ รพ.แม่พริก ล าปาง

1285 จนัทร์เรือง ปัญญา รพ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

1286 บุญทา  เตียงศรี รพ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

1287 มณีรัตน์ กรุณาคุณ รพ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
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1288 กาญจนา  ฤทธาเกริกไกล รพ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

1289 พุดตาน ทรัพย์สิรี รพ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

1290 วิจิตรา มหาชยั รพ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

1291 สนธยา  สุวาท รพ.แม่วงก์ นครสวรรค์

1292 สุ ปราณี  มนเหลา รพ.แม่วงก์ นครสวรรค ์

1293 นนัทิยา สุขพนัธ์ รพ.แม่สรวย เชียงราย

1294 หฤทยั ศรีสุวรรณ รพ.แม่สรวย เชียงราย

1295 ภทัรวดี ขนุงาม รพ.แม่สรวย เชียงราย

1296 รัตติกาล มณีนุตร์ รพ.แม่สอด ตาก

1297 ณิชาภา หลา้พรหม รพ.แม่สอด ตาก

1298 ไชยณรงค ์ปิตุรัตน์ รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

1299 มาระตี   ปิตุรัตน์ รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

1300 รุ่งนภา  คาดค าฟู รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
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1301 สุขมุาภรณ์ นิลวิสุทธ์ิ รพ.ไมแ้ก่น ปัตตานี

1302 จิตสิริ  ปรียวาณิขย์ รพ.ยะลา ยะลา

1303 ภณัฑิลา พลทอง รพ.ยะหร่ิง ปัตตานี

1304 อภิชญัญา นาชยัฤทธ์ิ รพ.ยางตลาด กาฬสินธุ์

1305 สุภาพร อ่อนน้ม รพ.ยา่นตาขาว ตรัง

1306 ชไมพร แร่ทอง รพ.รพ.เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

1307 สุรียรั์ตน์   จง เศรษฐี รพ.รวมแพทยสุ์โขทยั สุโขทยั 

1308 ทิติยา อภยัจิตต์ รพ.รอง บุรีรัมย์

1309 จารุวรรณ ลาจันทร์ รพ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

1310 ไพรศาล  ศิลาเกตุ รพ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

1311 กอบแกว้ จรบุรมย์ รพ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

1312 กชพรรณ  สนอุทา รพ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

1313 กิตติกานต์ โพธ์ิแก้ว รพ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
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1314 ต่อศักด์ิ. โสภากันต์ รพ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

1315 วงเดือน รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี ร้อยเอ็ด

1316 อัญชลี บุญเซียม รพ.ระนอง ระนอง

1317 กชรัต ช่วยณรงค์ รพ.ระนอง ระนอง

1318 ณิชชาชนก. ศานติกุลลกัษณ์ รพ.ระนอง ระนอง

1319 ณิชาภา. จนัทร์ประดิษฐ์ รพ.ระนอง ระนอง

1320 สุมิตตา  จนัทร์เขียว รพ.ระนอง ระนอง

1321 ศินารัตน์ ศิวาทิกชาติ รพ.ระนอง ระนอง

1322 อชิรญา   เน่ืองน า รพ.ระนอง ระนอง

1323 อชิรญา  เน่ืองน า รพ.ระนอง ระนอง

1324 ชนาธิป  กระจ่างแจ่ม รพ.ระนอง ระนอง

1325 ธนพร สุดยอดสุข รพ.ระยอง ระยอง

1326 ณัฐวุฒิ  นองเนือง รพ.ระยอง ระยอง
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1327 น่ิมนวล ชูย่ิงสกุลทิพย์ รพ.ระยอง ระยอง

1328 อนุกูล  เปล่งปลัง่ รพ.ระยอง ระยอง

1329 ทิฆมัพร สตัยวาท รพ.ระยอง ระยอง

1330 กนัยา ทรัพยสิ์งห์ รพ.ระยอง ระยอง

1331 จิราภรณ์  เกษมแสง รพ.ระยอง ระยอง

1332 ปวีณา.  สุธาศรี รพ.ระยอง ระยอง

1333 รุ่งระวี   คชเดช รพ.ระยอง ระยอง

1334 ว ราภรณ์ แก้ววิลัย รพ.ระยอง ระยอง

1335 วิฑูรย ์สุวรรณรัตน์ รพ.รัตภูมิ สงขลา

1336 ธนิภา ขนาบแกว้ รพ.รัตภูมิ สงขลา

1337 สาริศา รัตนพงศ์ รพ.รัตภูมิ สงขลา

1338 ชุติมา พูลสง รพ.รัตภูมิ สงขลา

1339 ฟาริดา  บินตะสอน รพ.รัตภูมิ สงขลา
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1340 ธญัดา  เฉลิมยศ รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1341 วรรณา มุมมาลา รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1342 วีรนุช ไตรรัตโนภาส รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1343 วรพร เมาระพงษ์ รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1344 ณปภชั ศิริมงคล รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1345 นงนุช  จนัทร์คลา้ย รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1346 สุทธิดา บ ารุงราชภกัดี รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1347 รัตนาวดี จนัทร์ธรรม รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1348 เรวดี ศรีมูล รพ.ราชบุรี ราชบุรี

1349 พนิดา  บุญนะโชติ รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทกพมหานคร

1350 นพวรรณ เทียมสิงห์ รพ.ราชพิพฒัน์ กรุงเทพมหานคร

1351 ปรารถนา ปลาเงิน รพ.ราชพิพฒัน์ กรุงเทพมหานคร

1352 อตินุช  มงักรพนัธุ์ รพ.ราชวิถี กทม
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1353 รัตนาภรณ์ กล้ารบ รพ.ราชวิถี กทม

1354 พัชรา  เปรมปราณี รพ.ราชวิถี กทม

1355 อัญญ์ณภัค อาป้อง รพ.ราชวิถี กทม

1356 สุดารัตน์  ศกัด์ิโพธา รพ.ราชวิถี กทม

1357 นิรัชรา ก่อกุลดิลก รพ.ราชวิถี กทม

1358 ขนิษฐา  บุญตะนยั รพ.ราชวิถี กทม

1359 อภิญญา เศรษฐจารุรักษ์ รพ.ราชวิถี กทม

1360 พรชนก แซ่จู รพ.ราชวิถี กทม

1361 สุมาลี  โชติยะ รพ.ราชวิถี กทม

1362 รจนา  กล่อมเกล้ียง รพ.ราชวิถี กทม

1363 สุมาลี  มาเขียว รพ.ราชวิถี กทม

1364 นงนภสั  ศรีสุวรรณชาติ รพ.ราชวิถี กทม

1365 ประดบัดวง สิงห์เผน่ รพ.ราชวิถี กทม
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1366 สุนิษา ทิ้งโคตร รพ.ราชวิถี กทม

1367 ปรียาภรณ์ พลสูงเนิน รพ.ราชวิถี กทม

1368 แพรวพรรณ  นนทวราธร รพ.ราชวิถี กทม

1369 กิตติธชั  สรรพโชติ รพ.ราชวิถี กทม

1370 พุทธรักษา ชา้งน้อย รพ.ราชวิถี กทม

1371 วนิดา  รัตนาเทพานุสรณ์ รพ.ราชวิถี กทม

1372 ชนิศา บุญช่วย รพ.ราชวิถี กทม

1373 ธรรศมน บุญแก้ว รพ.ราชวิถี กทม

1374 จิรารัตน์ พิศสารี รพ.ราชวิถี กทม

1375 ทิพยสุ์ดา  แหยมงาม รพ.ราชวิถี กทม

1376 บุญจิรา  นาคทองแดง รพ.ราชวิถี กทม

1377 ปวิชญา  อินทร์กอง รพ.ราชวิถี กทม

1378 สุทธญาณ์  กล่ินหอม รพ.ราชวิถี กทม
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1379 อลิสมา บุญประเสริฐ รพ.ราชวิถี กทม 

1380 ธนิดา หอมจีน รพ.ราชวิถี กทม.

1381 กวิสรา  พรมชาติ รพ.ราชวิถี กทม.

1382 พรพิรุณ คงบุญ รพ.ราชวิถี กทม.

1383 จนัทร์นภา  เพชรมุณี รพ.ราชวิถี กทม.

1384 อมร โคตรสวสัด์ิ รพ.ราชวิถี กทม.

1385 วชัรี  ตาค  า รพ.ราชวิถี กทม.

1386 อมรรัตน์ มาทา้ยน ้า รพ.ราชวิถี กทม. 

1387 รัตน์วรี เผา่ผาง รพ.ราชวิถี กทม.  

1388 จรรจิรา  บุญปก รพ.ราชวิถี กมม.

1389 จนัทร์จิรา เกียรติส่ีสกุล รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1390 วราภรณ์ เจริญบุญ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1391 สุดสาคร   อุ่นศรี รพ.ราชวิถี กรุงเทพ
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1392 Oranee kanogjiraporn รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1393 อรอนงค์ กันทะนะ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1394 เพญ็แข เจรีรัตน์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1395 ภาวิณี ปลิวมา รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1396 ลาวัลย์ เกิดหิรัญ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1397 เทวีรัตน์ สร้อยพลอย รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1398 ฤทยั สุสณัฐิตพงษ์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1399 อรนุช ขวัญเมือง รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1400 พิจิตรา บุญเกิด รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1401 อุทัยัวรร ณ    สุยะนนัท์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1402 ดารณี  ศรสุวรรณ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1403 เสาวณี  กุลค  า รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1404 ผาณิต จันทาบัว รพ.ราชวิถี กรุงเทพ
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1405 สุพาภรณ์ พรมบุตร รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1406 รัศมี  สิทธิพนัธ์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1407 ยวุเรศ ทะริ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1408 ปาริชาติ จตุภูมิเดชา รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1409 ศุภวดี มานะศรี รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1410 ยุรีพันธ์ุ วิทยสมิทธ์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1411 ราตรี ทรงสุนทร รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1412 ฐิตินันท์   คามบุศย์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1413 นูรอสัวาณีย ์เจะตาเห รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1414 ภานุวรรณ ล้ิมองักูร รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1415 ภู่ศศิภา จุลสานะ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1416 นูรียะห์  ซีเด๊ะ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1417 นิภา. คงทน รพ.ราชวิถี กรุงเทพ



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1418 นริศรา ปวงกนัทา รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1419 อจัฉราพรรณ ส ารวมจิตร์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1420 อฟันาน สะแลแม รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1421 นอรียะห์ กาเด รพ.ราชวิถี กรุงเทพ

1422 ชนาลัย อ านวยศักด์ิ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1423 เกษร โตแสง รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1424 สมบุญ ดีวุ่น รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1425 กลัยา วงคอ์ามาตย์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1426 ประพิศ  พิจิตรวยัปรีชา รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1427 ผอ่งศรี เพชรนภาพรรณ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1428 อรุณวรรณ คงศกัด์ิศรี รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1429 จนัทร์เพญ็  รุจิราลยั รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1430 ธิดา แต่งประกอบ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
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1431 สุพฒัศิริ. ทศพรพิทกัษก์ุล รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1432 นิศาร์รัตน์  ผาติสุวณัณ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1433 ประจกัษ ์ จนัทร์เชย รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1434 สมพร พูนกุลพงษ์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1435 มยรุา  ถิรบุตร รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1436 อรอุมา จน้ทร์ศรีแกว้ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1437 พบพร ไชยมาศ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1438 ปานจิต รัตนศิลป์กลัชาญ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1439 กลัยกร ณ รังษี รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1440 ปทิตตา  ฉ ่าโสฬส รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1441 พรพรรณ  ฮุนทวีชยั รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1442 รัชนี พระราช รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1443 พจนา เสือแกว้น้อย รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
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1444 อนุชิต เกียรติยศ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1445 ดวงพร มุนตรีประถม รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1446 สุธารัตน์ ช่วงโชติ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1447 สุพิชญา  ทองศรี รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1448 ณัฐกานต ์ยอดด าเนิน รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1449 ภานุวฒัน์ เกลาแกว้ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1450 สุรัยยา  สามัญ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1451 จักรพงษ์ สีหาอาจ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1452 สร้อยสุวรรณ กาวรรณ์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1453 ปาตีเมาะ เจะอามะ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1454 ณัฐกานต ์อุตชา รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1455 อนัวา  เจะอาลี รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1456 มูฮ าหมดัอาตีฟ มะดีเยา๊ะ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
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1457 วิโรจน์  วงศ์ชูวรรณ รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1458 สูไฮดา  ปรีแต รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1459 สกุณา โส๊ะหลี รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1460 จารุวรรณ แซ่ล้ิม รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1461 พรธิดาวรรณ์ กันทลา รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

1462 จิณนิภา หาญสงคราม รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร ขอรับประกาศ

1463 สุวิชชา สายทอง รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานครฯ

1464 ณัฐชยา  วงศพ์รมมา รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1465 พิจิตรา ทูลมาลา รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1466 ศรีวิภา ค าสมบัติ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1467 อจัฉราพร คิดใจเดียว รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1468 ปัญจศิลป์ สมบูรณ์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1469 วิชุดา  ชาญ เวช รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
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1470 นภาพร  ศรัทธาภิรมย์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1471 อุสา ดอกไม้ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1472 ณัฏฐณิชา จุย้สกูล รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1473 ยสัมี สาลามะ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1474 รอกีเยาะ เจ๊ะแฮ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1475 พิมพ์พิสุทธ์ิ ละเอียดจิตต์ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

1476 วิชา ณี  แกว้ แกม รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 

1477 ทิพาพร  ทอง สว่าง รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 

1478 มนสิชา ช่วยชุมพร รพ.ราชวิถึ กรุงเทพ

1479 นนัทพร  พลเวียง รพ.รามค าเเหง กทม

1480 วิไลวรรณ  เจนไพโรจน์สกุล รพ.รามค าเเหง กรุงเทพ

1481 กรรณธิมา สุนารักษ์ รพ.รามค าเเหง กรุงเทพมหานคร

1482 ณิชากมล   สุค  าชา รพ.รามค าเเหง กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1483 นลินทิพย ์สมเป็งตนั รพ.รามค าเเหง กรุงเทพมหานคร

1484 เพียงนภา พิชยัเชิด รพ.รามค าเเหง กรุงเทพฯ

1485 วิจิตรา อ่ิมอุระ รพ.รามค าแหง กรุงเทพ 

1486 นูรรียนั เบ็นอบัดุลเลาะห์ รพ.รามนั ยะลา

1487 ป่ินทอง  กิจบุญ รพ.รามาธิบดี กทม

1488 นงนภสั  ประสาวะนงั รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

1489 เพญ็นีต์ิ ราชสาร รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

1490 เจนจิรา แก่นเขียว รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

1491 ชวนพิศ  ศรี ประเสริฐ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร 

1492 ชลธิชา รอดเช้ือ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1493 สุชาดา ภางาม รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1494 นงนุช ประสิทธ์ิวิไล รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1495 กนกพร พนัธ์เพ่ิมพูน รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ
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1496 จินดาภา องัศุวฒันากุล รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1497 พชัราภรณ์ เนตรสว่าง รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1498 ศิฬาภรณ์ ศิลปกุล รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1499 เขมณัฏฐ์  จิรเศรษฐภรณ์ รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1500 ซารียา ซูมดั รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1501 สุจิตรา  สาคร รพ.รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

1502 รุ่งนภา  เสนจนัตะ รพ.ราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพฯ 

1503 มาเรีย บากา รพ.รือเสาะ นราธิวาส

1504 พลใส มุลทาเยน็ รพ.เรณูนคร นครพนม

1505 จิรวรรณ. สมหมาย รพ.โรคผิวหนงัเขตร้อนภาคใต้ ตรัง

1506 บวับาน อาชาศรัย รพ.ลอง แพร่

1507 ภทัรวดี  อ่อนละมุน รพ.ละงู สตูล

1508 เปรมยดุา  ศรีสุข รพ.ละหานทราย บุรีรัมย์
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1509 น้ าทิพย์  วัลย์เปรียงเถาว์ รพ.ละหานทราย บุรีรัมย์

1510 กญัจน์ธิมา จนัทร์ทอง รพ.ลบัแล อุตรดิตถ์

1511 สุภัค  สุดจิตร รพ.ลับแล อุตรดิตถ์

1512 สุภคั  สุดจิตร รพ.ลบัแล อุตรดิตถ์

1513 ลดัดา นวลทิม รพ.ลานกระบือ ก าแพงเพชร

1514 ดวงพร  ผดุงพนัธ์ รพ.ลานกระบือ ก าแพงเพชร

1515 วรรณา  รัตนพรพิรุฬห์ รพ.ลานกระบือ ก าแพงเพชร

1516 อลงกรณ์ กุง้ทอง รพ.ล าทบั กระบ่ี

1517 พชัรา ชยัปัญญา รพ.ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

1518 บงัอร ถาวรรัตน์ รพ.ล าปาง ล าปาง

1519 สุกัญญา  รักชุม รพ.ล าปาง ล าปาง

1520 พรรณี ไพศาลทักษิน รพ.ล าปาง ล าปาง

1521 วารี เดชวงศ๋ญา รพ.ล าปาง ล าปาง
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1522 ขวญัศศิธร แกว้เมืองเพชร รพ.ล าปาง ล าปาง

1523 ปภาวดี ชยัโส รพ.ล าปาง ล าปาง

1524 ลาวรรณ ทิพยว์งัเมฆ รพ.ล าปาง ล าปาง

1525 ประณีต   แสงกร รพ.ล าปาง ล าปาง

1526 เกศินี มีคม รพ.ล าปาง ล าปาง

1527 นุชนารถ โลมากูล รพ.ล าปาง ล าปาง

1528 วิไลวรรณ จันโย รพ.ล าปาง ล าปาง

1529 จนัทิมา เปียงใจ รพ.ล าปาง ล าปาง

1530 เกวลิน สินธุ์ชยัวิชญ์ รพ.ล าปาง ล าปาง

1531 ทิพยสุ์ดา ตัน๋ชุ่ม รพ.ล าปาง ล าปาง

1532 ขนิษฐา ทาค า รพ.ล าปาง ล าปาง

1533 ฉวีวรรณ  สารภู รพ.ล าปาง ล าปาง

1534 ผุสดี สุรงครัตน์ รพ.ล าปาง ล าปาง
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1535 ณัฐณิชา  แสนค าฟู รพ.ล าปาง ล าปาง

1536 นนัทิกานต ์ทองสุก รพ.ล าปาง ล าปาง

1537 ธมนพณัณ์  นิศาวฒันานนัท์ รพ.ล าปาง ล าปาง

1538 เกวลี มีคม รพ.ล าปาง ล าปาง

1539 สุวิมล สร้อยทอง รพ.ล าปาง ล าปาง

1540 ปุญญาดา  ศุภโชครัตนสกุล รพ.ล าพูน ล าพูน

1541 อลัจนา  ไชยวงศ์ รพ.ล าพูน ล าพูน

1542 พิพฒั      เกาะแกว้ รพ.ล าพูน ล าพูน

1543 วฒันา น าพล รพ.ล าพูน ล าพูน

1544 ณิชานนัท ์ศรีวิชยั รพ.ล าพูน ล าพูน

1545 วารินทร์  มาตรา รพ.ล าพูน ล าพูน

1546 เอมชรพทัธ.์  ปันทะ รพ.ล าพูน ล าพูน

1547 ชนิดาภา ไกรธนสอน รพ.ล าพูน ล าพูน
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1548 กนัตณ์วิชญ ์ มะโนวรรณา รพ.ล าพูน ล าพูน

1549 กิรติกานต ์มาตยาบุญ รพ.ล าพูน ล าพูน

1550 สุวิมล ค  าวงั รพ.ล าพูน ล าพูน

1551 จารุณี   ออนเป็ง รพ.ล าพูน ล าพูน

1552 ชญัญา กณัทาทรัพย์ รพ.ล าพูน ล าพูน

1553 กุลพักตร์ ชัยบุตร์ รพ.ล าพูน ล าพูน

1554 วิรัตน์  มีขดัแสน รพ.ล าพูน ล าพูน

1555 ทตัชญา  ใจสนัต์ิ รพ.ล าพูน ล าพูน

1556 ธารสิริ  วิริยานภาภรณ์ รพ.ล าลูกกา ปทุมธานี

1557 นุชสรา เทียนอร่าม รพ.ล าลูกกา ปทุมธานี

1558 รัตนากาณร์ ไทยสา รพ.เลย เลย

1559 สุพตัรา กมลรัตน์ รพ.เลย เลย

1560 อภิญญารัตน.์ แสวงเจริญ รพ.เลย เลย
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1561 วีระพรรณ    บุญมีวิเศษ รพ.เลย เลย

1562 ปนุฎชา พงศส์วสัด์ิ รพ.เลย เลย

1563 ปนุฎชา พงศ์สวัสด์ิ รพ.เลย เลย

1564 สุพรรษา พันธ์บุตร รพ.เลย เลย

1565 ณัฐธยาน์ พูลจิตต์ รพ.เลย เลย

1566 อาภา วิจิตรจนัทร์ รพ.เลย เลย

1567 วรินทร แกว้วิเชียร รพ.เลย เลย

1568 สุภาพร บวัอ่อน รพ.เลย เลย

1569 นิติภา เพชรสิงห์ รพ.เลย เลย

1570 รัตนากาณร์ ไทยสา รพ.เลย เลย

1571 กฤษณา ภูดวงดาษ รพ.เลย เลย

1572 ภทัธิรา หงวนสมบูรณ์ รพ.เลย เลย

1573 เจนจิรา พุทธรักษ์ รพ.เลย เลย
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1574 สุดารัตน์ บุราณศรี รพ.เลย เลย

1575 คมเพชร ศิริกนัรัตน์ รพ.เลย เลย

1576 วิภาวดี เปาวะนา รพ.เลย เลย

1577 วิภาวดี เปาวะนา รพ.เลย เลย

1578 ปิยนนัท ์ไพไทย รพ.เลย เลย

1579 เสาวลักษณ์ นาราศรี รพ.เลย เลย

1580 ลักขณา สมผกา รพ.เลย เลย

1581 ธิดารัตน์ ธรรมะชยั รพ.เลย เลย

1582 สพัพญัญู จนัทสาร รพ.เลย เลย

1583 ธีรญา ธัญญประกอบ รพ.เลย เลย

1584 สุจีรา ศิริโสม รพ.เลย เลย

1585 นทัชรีลกัษม ์ลองค า รพ.เลย เลย

1586 วงศ์รวี พลวิเศษ รพ.เลย เลย
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1587 สุวนนัท ์ วรรณสาร รพ.เลย เลย

1588 ศุภรัสม์ิ วรรณสาร รพ.เลย เลย

1589 ศศิธร พินพา รพ.เลิดสิน กทม

1590 ปรารถนา สาทิพย์จันทร์ รพ.เลิดสิน กทม

1591 ศรราม จนัทิมา รพ.เลิดสิน กทม

1592 กมลรัตน์ แกว้นิสยั รพ.เลิดสิน กทม

1593 อสัมา อาแวกะจิ รพ.เลิดสิน กทม

1594 สุพรรษา ลากอก รพ.เลิดสิน กทม

1595 วาศินี อ่อนทว้ม รพ.เลิดสิน กทม.

1596 เพญ็ศรี อุ่นวสัดิพงษ์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

1597 วาริน พ่วงบลัลงัก์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

1598 ณัฏฐณิชา พงษภ์มร รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

1599 เบญจวรรณ บวัเพชร รพ.เลิดสิน กรุงเทพ
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1600 ณัฐศกัด์ิ รวมสุข รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

1601 สิบเอกรัตนพฒัน์ รัตวาลย์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

1602 เบญจมาศ เปล่ียนราศี รพ.เลิดสิน กรุงเทพ

1603 ปรารถนา แป้นจนัทร์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1604 ทัศนีย์ สิริพรทรัพย์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1605 อริศรา จานสิบสี รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1606 ชลารัตน์     สุบินยัง รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1607 รัชนีกร  วรรณจกัร รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1608 ฐิติวรรณ อภิรติธนทรัพย์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1609 อิลยาณี แวยะโก๊ะ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1610 จิราวฒัน์ ขมุทอง รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1611 ณัฐนนท ์รองสุพรรณ์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1612 กสิวัฒน์ ฑีฆาวงค์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
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1613 รุ่งนภา  ใจหาญ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1614 ปิยดา คงจนัทร์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

1615 วัชรินทร์ น้อยพิทักษ์ รพ.วชิระ กรุงเทพมหานคร

1616 นารี อุดมลาภสกุล รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

1617 หทัยรัตน์ เส่ียงสลัก รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

1618 ฐิติ รัตน์  อิฐ งาม รพ.วงัจนัทร์ ระยอง

1619 พนิตา เพง็ลาภ รพ.วงัน ้าเยน็ สระแกว้

1620 นนัธนา อุราโรจน์ รพ.วงัวิเศษ ตรัง

1621 สุริญญา ทองสล รพ.วงัวิเศษ ตรัง

1622 สุกญัญา. พฒันนิติศกัด์ิ รพ.วงัสมบูรณ์ สระแกว้

1623 จีรนนัท.์ กอบวักลาง รพ.วงัสมบูรณ์ สระแกว้

1624 กอแกว้ วงษสุ์วรรณ รพ.วงัสมบูรณ์ สระแกว้

1625 มนสันนัท ์แสนกลา้ รพ.วงัสมบูรณ์ สระแกว้
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1626 ประภาวจี วรรณชยั รพ.วงัสะพุง เลย

1627 พจนา นาวาเรือ รพ.วงัสะพุง เลย

1628 ลคันา ละบุญมี รพ.วงัสะพุง เลย

1629 ฐิติรัตน์  ก่ิงแกว้ รพ.วงัสะพุง เลย

1630 สุกลัยา สืงห์เถ่ือน รพ.วงัสะพุง เลย

1631 วนิดา พรมโสภา รพ.วงัสะพุง เลย

1632 สถาพร  ไร่ไสว รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี

1633 สุมาลี  ราชวงศ์ รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี

1634 วนิดา เบิกบานดี รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี

1635 อรกมล โคตรธา รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี

1636 อริศรา โสภาบุตร รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี

1637 จิราภรณ์  ลวสินอาภรณ์ (สกุลเดิม ศรีหาวงษ)์รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี

1638 อลิสา วรรณพราหมณ์ รพ.วงัสามหมอ อุดรธานี
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1639 ปรียาภรณ์ ขวัญเจริญศรี รพ.วังสามหมอ อุดรธานี

1640 ดวงพร ไชยราช รพ.วงัหิน ต.บุสูง อ. วงัหิน จ. ศรีสะเกษ 33270 ศรีสะเกษ

1641 ปาริชาต มากจิตร รพ.วฒันแพทย ์อ่าวนาง กระบ่ี

1642 ขวญัพฒัน์ ดิฐวีระวงซ์ รพ.วฒันานคร สระแกว้

1643 นิชยา เจริญสุข รพ.วฒันานคร สระแกว้

1644 รัตติกาล สาธุเม รพ.วดัจนัทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่

1645 พนาวรรณ  กล่ินอบ รพ.วดัจนัทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เชียงใหม่

1646 จนัทร์เพญ็ ปะวะโพตะโก รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1647 นิรันดร  เทียนรังษี รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1648 รุจิเรข สุวรรณชยัรบ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1649 มงคล  วารีย์ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1650 วงจนัทร์  เดชทองทิพย์ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1651 ชไมรัตน์์   ดุลบดี รพ.วานรนิวาส สกลนคร
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1652 ออ้ยทิพย ์ อโนมา รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1653 นภาลยั  แสงโพธ์ิ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1654 ธีรวดี  ปูคะสินธุ์ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1655 สุภาวดี หงษ์โรจนวิวัฒน์ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1656 นงนภสั ทิพยม์งัอินทร์ รพ.วานรนิวาส สกลนคร

1657 ปัทมาพร ชนะมาร รพ.วาปีปทุม มหาสารคาม

1658 มฐัญา ม่ิงชะนิด รพ.วาริชภูมิ สกลนคร

1659 รุ่งเจริญ   ภะวงั รพ.วารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

1660 ปุณยนุช พฒันพงษก์ุล รพ.วารินช าราบ อุบลราชธานี

1661 เกษร  สุขพนัธ์ รพ.วารินช าราบ อุบลราชธานี

1662 กาญจนา บริสุทธ์ิ รพ.วารินช าราบ อุบลราชธานี

1663 ศิริพร ไกรโสดา รพ.วารินช าราบ อุบลราชธานี

1664 ก าพูน  คูณตาแสง รพ.วารินช าราบ อุบลราชธานี
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1665 สุกญัญา บุญหยาด รพ.วารินช าราบ อุบลราชธานี

1666 สุจินต ์เธียรฐิติเศรษฐ์ รพ.วิชยัเวชอินเตอร์ฯ กรุงเทพฯ

1667 กฤษณา แกว้ธไนศวรรย์ รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

1668 กรรณิกา ตาเห็น รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

1669 ปิยธิดา ระยา้ทอง รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

1670 สุภาพร ทองยอ้ย รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1671 จิตอุมา  พัฒนเวช รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1672 พรประภา เดชศรี รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1673 นิตยา โสมขนัเงิน รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1674 นุจรี   กุลมลิวลัย์ รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1675 สุจินต ์เศลาอนนัต์ รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1676 สุจินต.์ เศลาอนนัต์ รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1677 ปริญญา  สุตราม รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร
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1678 สุนีย ์เทพพล รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร

1679 ดวงรัตน์  มีอารีย์ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน  ม.มหิดล กรุงเทพมหานคร

1680 ณัฐยากร ศรีสนิท รพ.เวียงสา น่าน

1681 อินธิรา  ป่ินญาติ รพ.เวียงหนองล่อง ล าพูน

1682 สุรวุฒิ  ดอเลาะ รพ.แวง้ นราธิวาส

1683 อยัม่ี อบัดุลเลาะ รพ.แวง้ นราธิวาส

1684 อาซูรา บินมามะ รพ.แวง้ นราธิวาส

1685 นุรฝาทอน ดอเลาะ รพ.แวง้ นราธิวาส

1686 นาริสมา มะสาแม รพ.แวง้ นราธิวาส

1687 ขวญักลัยา ปุนนา รพ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

1688 ณิชชามน  โกนากนั รพ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

1689 สิรรัตน์ สุบิน รพ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

1690 สมบุญ ธนบดีวิวฒัน์ รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี
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1691 รัดดาวรรณ  วิชาฤทธ์ิ รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี

1692 อัมรา ศิริทองสุข รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จ.ขอนแก่น

1693 ชนากานต ์ ประทุมมา รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

1694 พรระวินท.์  ลิมปิสวสัด์ิ รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

1695 ประภสัสร    ฉตัรแกว้ รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

1696 กลัลิกา แกว้บรรดาล รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

1697 เพญ็ประภา เทียบคุณ รพ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

1698 สมจิตร เสริมทองทิพย์ รพ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

1699 กชพร  เน่ืองลี รพ.ศรีวิไล บึงกาฬ

1700 ชลกนัต ์ค  ามุข รพ.ศรีสงคราม นครพนม

1701 กรมรี แพงดี รพ.ศรีสงคราม นรคพนม

1702 จนัทร์เพญ็ กุย รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

1703 นวพร  จิตการุญ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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1704 พรทิพย ์ศรีมา รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

1705 Jompong Koyama รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

1706 ภทัรพล มูลเซอร์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

1707 อภันตรี กองทอง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

1708 มนัสนันท์  แดงพัฒน์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

1709 กรรณิการ์ แกว้เพชร รพ.ศรีสงัวรสุโขทยั สุโขทยั

1710 จุไรรัตน์    สังขวุฒิ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

1711 มูฮมัมดั   ขาเร็ง รพ.ศรีสาคร นราธิวาส

1712 สุภานนั สุพงษ์ รพ.ศิครินทร์ กทม

1713 จุฑามาศ. แซ่ตงั รพ.ศิครินทร์ กรุงเทพ

1714 ศิริพร ลอ้มสุนทร รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ

1715 ประภาเพชร พนัธศรี รพ.ศูนย ์อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข

1716 อา ทิต ยา  กองมณี รพ.ศูนย ์อุดร ธานี อุดรธานี 



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1717 สุวิมล  ยะมา รพ.ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

1718 กิตติมา อารินทร์ รพ.ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

1719 สุภาพร จิตรจ านอง รพ.ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

1720 อัญธิชา ค าพืช รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครก

1721 ธิดารัตน์ งามบุญค า รพ.ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครก

1722 รุ่งนภา พรหมฟัง รพ.ศูนย์ราชบุรี ราชบุรี

1723 กุลธิดา ไชยวุฒิ รพ.ศูนย์ล าปาง ล าปาง

1724 กญัญณัท บวัผดัสอน รพ.ศูนยศ์รีพฒัน์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

1725 กนกพร  พนัธุ์วิหก รพ.ศูนยศ์รีพฒัน์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

1726 รุ่งนภา สุขแสวง รพ.ศูนยสุ์รินทร์ สุรินทร์

1727 ปิยพร  พูนประสิทธ์ิ รพ.ศูนย์อุดรธานี อุดรธานี

1728 นารี  อินทมล รพ.ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

1729 สุพตัรา สุวรรณมงคล รพ.สกลนคร สกลนคร
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1730 เนาวรัตน์ เหล่าน้อย รพ.สกลนคร สกลนคร

1731 ธนาภรณ์  แสนบรรดิษฐ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1732 ทิวากร จิตเจริญ รพ.สกลนคร สกลนคร

1733 วรกญัญา พลอาษา รพ.สกลนคร สกลนคร

1734 บุญรักษ ์เชิงชุมพิทกัษ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1735 เมธาวินี ขมุทอง รพ.สกลนคร สกลนคร

1736 พงศล์ดา รักษาขนัธ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1737 ธิดารัตน์  สุตะโคตร รพ.สกลนคร สกลนคร

1738 สุภาลกัษ ์ทิพยโ์ยธา รพ.สกลนคร สกลนคร

1739 ณรัญญา  รสานนท์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1740 ชาตรี สุวรรณมงคล รพ.สกลนคร สกลนคร

1741 สนัทศัน์ บุตต รพ.สกลนคร สกลนคร

1742 กมลวลัย ์พรหมอุดม รพ.สกลนคร สกลนคร
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1743 สุกัญญา พิมพ์โยธา รพ.สกลนคร สกลนคร

1744 สุรีรัตน์ กรงโพธ์ิสอน รพ.สกลนคร สกลนคร

1745 กนกพร หนูสวัสด์ิ รพ.สกลนคร สกลนคร

1746 สมร นนทส์ะเกตุ รพ.สกลนคร สกลนคร

1747 ปิยนุช บุญกอง รพ.สกลนคร สกลนคร

1748 ธนภคั อุปคิ รพ.สกลนคร สกลนคร

1749 ปาริชาติ  ขนุศรี รพ.สกลนคร สกลนคร

1750 กนัทิมา สุภาพรม รพ.สกลนคร สกลนคร

1751 มาลยั สิมพนัธ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1752 วรพรรณี พิสิษฐพงศ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1753 สุนิศา บรรลือ รพ.สกลนคร สกลนคร

1754 นนัทภรณ์ ผาใต้ รพ.สกลนคร สกลนคร

1755 อมรรัตน์ ฮองตน้ รพ.สกลนคร สกลนคร
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1756 สุพัตรา สิงพรมมา รพ.สกลนคร สกลนคร

1757 รตน จองลีพนัธ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1758 ชาญวิทย ์สุจริต รพ.สกลนคร สกลนคร

1759 พราวนภา หงษส์วสัด์ิ รพ.สกลนคร สกลนคร

1760 วิภาวดี อินทร์บ ารุง รพ.สกลนคร สกลนคร

1761 จีราวัฒน์ พิศสุวรรณ รพ.สกลนคร สกลนคร

1762 พิชญา เป็นไทย รพ.สกลนคร สกลนคร

1763 ณัฐกานต ์เขียวค า รพ.สกลนคร สกลนคร

1764 ทศันีย ์สิงห์คาม รพ.สกลนคร สกลนคร

1765 นิศาชล วงษป์ระชุม รพ.สกลนคร สกลนคร

1766 ชญานิศ วารีย์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1767 กานตธิ์ดา โสภิรักษ์ รพ.สกลนคร สกลนคร

1768 ณัฐวิภา บุญเกิดรัมย์ รพ.สกลนคร สกลนคร
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1769 อุษา  สุข พนัธ์ รพ.สกลนคร สกลนคร 

1770 จินตนา  เพชรรัตน์ รพ.สงขลา สงขลา

1771 มนตรี   สงสุวรรณ์ รพ.สงขลา สงขลา

1772 วชิราภรณ์ เส้งลัน่ รพ.สงขลา สงขลา

1773 ชนิศา นุ่นสงัข ์ รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา

1774 ดุสิดา แกว้ดี รพ.สงฆ์ กรุงเทพ

1775 มยรุา  ระดาเขต รพ.สงฆ์ กรุงเทพ

1776 สุพรรษา  กุลวรรณ รพ.สงฆ์ กรุงเทพ

1777 มาลินี ก าใจบุญ รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร

1778 ดุษฎี  ใหญ่เรืองศรี รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร

1779 เอ้ืองฟ้า จันฟอง รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร

1780 ดาเรศ ปล้ืมส าราญ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 12 ยะลา ยะลา

1781 มณีวรรณ สายรัตน์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านสองห้อง ร้อยเอ็ด
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1782 น ้าส้ม  ใตช้มภู รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเลาะ อุดรธานี

1783 สุรางคณา  เจือวานิช รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลชีลอง ชยัภูมิ

1784 ล าดวน  พงษพ์นัธุ์สง่า รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลชีลอง ชีลอง

1785 มะลิวลัย ์สุทธิประภา รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงแดง อ.จตุรพกัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

1786 พนิดา  เสาน์เพช็ร รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้ม สงขลา

1787 องัศุภรณ์ ทองไพบูลย์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

1788 กลัยา อนุศรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสูงอ าเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

1789 วนัไมสารา อุเซ็งลานง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบนันงัสาเรง ยะลา

1790 ณัชชา จนัทร์เทพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงแคน มหาสารคาม

1791 สุนนัฑา  ทวีทอง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน ้าน้อย นราธิวาส

1792 อรสา  เมืองลอง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปงป่าหวาย แพร่

1793 จุฑาวชัร สว่างไธสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่าโพธ์ิ มหาสารคาม

1794 นิภาลยั สายตรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางด่อ ร้อยเอ็ด
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1795 ดีณา ตือร๊ะ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเปาะเส้ง ยะลา

1796 วชัราภรณ์  พระโรจน์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี อุดรธานี

1797 จนัทนา  จนัทรโคตร รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัธาตุ หนองคาย

1798 สกล  บุตรสาระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงค า อุดรธานี

1799 ปิยนาถ เนียมถนอม รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองผกับุง้ เพชรบูรณ์

1800 แฉลม้  กรองมะเริง รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลวงมะนาว/ER. นครราชสีมา

1801 กลัยา-อนุศรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหม่ืนทา้ว.อ าเภอเมืองจงัหวดัอุดรธานี41330 อุดรธานี

1802 ธนิดา  มหาไม้ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยาบ ล าพูน

1803 ณัฐชยา สอนคง รพ.ส่งเสริมสุขภาพบา้นทรายขาว สงขลา

1804 วิไลพร. วงคค์  าอา้ย รพ.ส่งเสริมสุขภาพบา้นหนองไคร้ เชียงใหม่

1805 กิตติพร เอ๊ียะสมบูรณ์ รพ.สชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กทม.

1806 สุดาทิพย ์ ธรณี รพ.สต.นิเวศน์ ร้อยเอ็ด 

1807 ทรงศิริ  คนัศร รพ.สต.โพนยาง ศรีสะเกษ
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1808 ทศันียา  ชยัประสงคสุ์ข รพ.สต.กุดสระ อุดรธานี

1809 จิ รวฒัน์  มวล เยา้ รพ.สต.ค า เลาะ อุดร ธานี 

1810 ปราณีย ์ ปรางคร์อก รพ.สต.โคกสูง นครราชสีมา

1811 ขวญัจิต พรมวงษา รพ.สต.โคกสูง นครราชสีมา

1812 นฤมล ทองภกัดี รพ.สต.จนัทนิมิต จนัทบุรี

1813 สุกลัยณี  สิงห์สตัย์ รพ.สต.เชียงพิณ อุดรธานี

1814 สมสุดา ค  าวงศ์ รพ.สต.ดงกระทงยาม ปราจีนบุรี

1815 วารี สุวรรณอินทร์ รพ.สต.ตาลโกน สกลนคร

1816 ศรี   หวงัทอง รพ.สต.เตราะบอน ปัตตานี

1817 วีระศกัด์ิ ส าราญพรม รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน อุดรธานี

1818 เมธินี ชาติด า รพ.สต.ท่าขา้ม สงขลา

1819 ชรินรัตน์ ศิริทวี รพ.สต.นอกเมือง สุรินทร์

1820 น้อมจิตร เพง็วงศ์ รพ.สต.นาข่า อุดรธานี



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1821 ชไมฤดี  โพธินา รพ.สต.โนนสูง อุดรธานี

1822 จนัทรัตน์  พน้ภยั รพ.สต.บ่อแกว้ แพร่

1823 อลิษา สาและ รพ.สต.บางเก่า อ  าเภอสายบุรี ปัตตานี

1824 วลัยลิ์ยา  กนัยารัตน์ รพ.สต.บา้นค าพรินทร์ ร้อยเอ็ด

1825 ดวงใจ โฮมป่า รพ.สต.บา้นเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี อุดรธานี

1826 พิฌนิพิชฌน์ ค  าภีระ รพ.สต.บา้นท่อ เชียงใหม่

1827 สุภาภรณ์  ฤๅโสภา รพ.สต.บ้านทุ่ง อุดรธานี

1828 ภัทรชัย นันตะสุข รพ.สต.บ้านโนนสะอาด อุดรธานี

1829 วิษณุกร ยาสมุทร์ รพ.สต.บ้านบวกครก เชียงใหม่

1830 จนัทนา งามสะพร่ัง รพ.สต.บา้นบวัหลวง ร้อยเอ็ด

1831 พชัรี  แกว้ค  าลา รพ.สต.บา้นบวัหลวง ร้อยเอ็ด

1832 อาฟาฟ  อาลี รพ.สต.บา้นบือซู ยะลา

1833 พรธวลั  รักจรรยา รพ.สต.บา้นยาง สระบุรี
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1834 รัชนี แกว้ภกัดี รพ.สต.บา้นร่องน ้าใส หนองบวัล าภู

1835 ฟิรดาว คีตะโสภณ รพ.สต.บา้นละหาด ยะลา

1836 สุมาลี ลิมานนท์ด ารงค์ รพ.สต.บ้านเล่ือม อ.เมือง อุดรธานี

1837 ประยงค ์ ทิพมณี รพ.สต.บา้นสองห้อง  ต.โคกสูง  อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด

1838 สุวิทย ์ วรเจริญ รพ.สต.บา้นสนัโคง้ เชียงใหม่ 

1839 นภสัวรรณ เพง็ลี รพ.สต.บา้นหนองบวับาน อุดรธานี

1840 วชิรญาณ์ ศรีสุทศัน์ รพ.สต.บา้นหนองไผ ่ต.เสาเลา้ กาฬสินธุ์

1841 เนาวรัตน์ ไชยะ รพ.สต.บา้นหนองสามขา สกลนคร

1842 เฉลิมชนม ์ศิริวิบูรณ์ รพ.สต.บา้นห้วยไซ ล าพูน

1843 ภาวินี  เหล่ายา รพ.สต.บา้นเหล่า อุดรธานี

1844 ธนาพร  โสภาพล รพ.สต.บึงนคร อ าเภอธวชับุรี ร้อยเอ็ด

1845 อรุณี เจะสู รพ.สต.ปากล่อ ปัตตานี

1846 ก่ิงกมล ชูพนัธ์ รพ.สต.แป้น ปัตตานี
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1847 ฟารีดาห์ นิยมเดชา รพ.สต.แประใต้ สตูล

1848 อภิชญา ประกายวิทย์ รพ.สต.ม่วงน้อย ล าพูน

1849 วิลาวณัย ์ ศรีโพธ์ิ รพ.สต.มะค่า นครราชสีมา

1850 บรรจง จนัทวีวฒัน์ รพ.สต.มะค่า นครราชสีมา

1851 อุบลวรรณ ออสุวรรณ์ รพ.สต.มะเริงน้อย นครราชสีมา

1852 สุชานาฏ ทองรักษ์ รพ.สต.เมาะลาแต สงขลา

1853 มณัญชญา. แกว้บุญเรือง รพ.สต.ร่องน ้าใส หนองบวัล าภู

1854 เกตุ ศรีสุธรรม รพ.สต.วดัไทร นครสวรรค์

1855 กนกวรรณ ขนุจารย์ รพ.สต.สวนเม่ียง พิษณุโลก

1856 อรอุมา จันธานี รพ.สต.สะแบง อุดรธานี

1857 อรุณศรี ภูธรศรี รพ.สต.สามพร้าว อุดรธานี

1858 อจัฉรา  สองจนัทร์ รพ.สต.โสกน า้้ขาว  ต.หนองไฮ  อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี

1859 สมพร มีเงิน รพ.สต.หนองไข่น ้า ต.หนองไข่น ้า อ.เมือง นครราชสีมา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1860 กลัยา  บุษราคมั รพ.สต.หนองแคน อุดรธานี

1861 สุชาดา ปัญญาใส รพ.สต.หนองแคน อุดรธานี

1862 ภาวดี ทีตอ รพ.สต.หนองผือ ร้อยเอ็ด

1863 ปรานอม ศรีหาภูธร รพ.สต.หนองหมากแกว้ เลย

1864 วะลยัพร บวัค  าภา รพ.สต.หนองหม่ืนทา้ว อุดรธานี

1865 วธิดา   ราชฐาน รพ.สต.หนองหล่ม มุกดาหาร

1866 พฒันากร  อุดมภยั รพ.สต.ห้วยยาง อุดรธานี

1867 คันธรส รัตนเศวตนันท์ รพ.สต.อรัญญิก พิษณุโลก

1868 นงลกัษณ์  สิทธิกร รพ.สต.อ่างทอง ราชบุรี

1869 จิณัฏฐ์ิตา พนัหล่อมโส รพ.สตหนองแวงใหญ่ อุดรธานี

1870 ประกอบ ทองจิบ รพ.สตูล จงัหวดัสตูล

1871 รอสนี หมาดสุเรน รพ.สตูล สตูล

1872 อรอุมา  พินธ์สุวรรณ์ รพ.สตูล สตูล
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1873 สมศรี ศิธราชู รพ.สตูล สตูล

1874 สุนิสา จิตตว์โรดม รพ.สตูล สตูล

1875 จุไรรัตน์  ลีวานิชย์ รพ.สตูล สตูล

1876 อุบล ทองช่วย รพ.สตูล สตูล

1877 กนัยาพร ไชยศกัด์ิ รพ.สตูล สตูล

1878 ธญัมน จิตนาธรรม รพ.สตูล สตูล

1879 เพญ็ศิริ  มรกต รพ.สตูล สตูล

1880 มาริษา แดงนุย้ รพ.สตูล สตูล

1881 เจริญศรี พิทกัษธ์รรม รพ.สตูล สตูล

1882 มยรุา ธนภทัราภรณ์ รพ.สตูล สตูล

1883 เกตุวดี เสนาทิพย์ รพ.สตูล สตูล

1884 นภรัตน์   บุญทิพย์ รพ.สตูล สตูล

1885 ซอลีฮ๊ะ  หลงหนั รพ.สตูล สตูล
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1886 วาสนา  บวันุ่ม รพ.สตูล สตูล

1887 สุมณฑา  กีบเส็น รพ.สตูล สตูล

1888 ยรีูตา มายาสนั รพ.สตูล สตูล

1889 นริศรา หมดัอาด ้า รพ.สตูล สตูล

1890 ธนัทิวาท ์ คงเพช็ร รพ.สตูล สตูล

1891 กัสมา มัสรซัน รพ.สตูล สตูล

1892 ขตัติยา  เสมอภพ รพ.สตูล สตูล

1893 ชวนพิศ โสสนุย้ รพ.สตูล สตูล

1894 จุฬาลกัษณ์ รัตนชาตรี รพ.สตูล สตูล

1895 ลดัดาวรรณ รูมาเนีย รพ.สตูล สตูล

1896 สุมิตรา สโมธานทวี รพ.สตูล สตูล

1897 อารียา มาลินี รพ.สตูล สตูล

1898 ธนิดา  หงษบิ์น รพ.สตูล สตูล



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1899 สุชาวดี เกิดแสงสุริยงค์ รพ.สตูล สตูล

1900 ซลัมะ๊ อาหลงั รพ.สตูล สตูล

1901 ชมพูนุช พิพฒัน์วรสกุล รพ.สตูล สตูล

1902 สุปราณี บวัด า รพ.สตูล สตูล

1903 นุรฮาสาน๊ะ วงแหวน รพ.สตูล สตูล

1904 มูนา ตาเยะ รพ.สตูล สตูล

1905 ปาลีมา   เตบสนั รพ.สตูล สตูล

1906 ฐาปนา เตง็หลี รพ.สตูล สตูล

1907 สุกลัยา นาคสง่า รพ.สตูล สตูล

1908 คนึงนิจ ชยัยา รพ.สบปราบ ล าปาง

1909 พุทธมาศ ใจชุ่ม รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน

1910 พร พิมล    พร ภิ กา นนท ์ รพ.สมเด็จ พระ บรม ราชเทวี  ณ  ศรีราชา ชลบุรี 

1911 อมรรัตน์  นาวา วี รพ.สมเด็จ พระ ยพุราช ยะหา ยะลา 
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1912 ปาริชาต  คุณ วงศ ์ รพ.สมเด็จ พระ ยพุราช สว่าง แดนดิน สกลนคร 

1913 จงรักษ์  คล่ีใบ รพ.สมเด็จพนะยุพราชเด่นชัย แพร่

1914 นนัทิยา  ถ่ินกอ้ง รพ.สมเด็จพยพุราชท่าบ่อ หนองคาย

1915 นวรัตน์ ดุลยพนัธ์ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1916 ปัทมา สืบชมภู รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1917 ภคมน ภูมิล านนัท์ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1918 เดือนรอ งามแป้น รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1919 ธนัวา  จิตเนาวรัตน์ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1920 อญัชลิกา รัตนชยั รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1921 นิฮุสนา เลาะนะ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1922 รุ่งนภา ตะ๊มาเครือ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1923 ปิยะธิดา  พรมรินทร์ รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

1924 สุเมธพงศ ์ศุภชีวะกุล รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก
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1925 จนัทร์ทิพย ์ วฒันะมงคล รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี

1926 ปัทมา  ภาคยท์องสุข รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี

1927 อุษา ภูชฎาภิรมย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี

1928 ปิยะพรรณ  วงศท์า รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี

1929 ชุลี บุญเลิศ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1930 ศรัญญา  มุสิกพงษ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1931 สุภาณี  เพง็เขียว รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1932 สุพร อยูเ่จริญ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1933 สุคนธ์ เพชรจินดา รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1934 บุษลิน พัชรเมฆินทร์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1935 รอกีเย๊าะ อาลีกอย รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1936 ซูฟีดา อาแวกือจิ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1937 โนรีซา อาลี รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

1938 อารีนา ดอเล๊าะ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี สงขลา

1939 บุญตนา  พุม่เล่ง รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณอ าเภอนาทว้ สงขลา

1940 ดวงเดือน เอียดคง รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนารถ สงขลา

1941 ธญัญา แซ่ล้ี รพ.สมเด็จพระยพุราช บา้นดุง อุดรธานี

1942 สุธาทินี โคตรคนัทา รพ.สมเด็จพระยพุราชเดชอุดม อุบลราชธานี

1943 วิจิตรา  รักวิชา รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1944 ภคพร วงศริ์ยะ รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1945 นงนุช  พรมมา รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1946 มารียา อุดม รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1947 มทัรี  สนัป่าแกว้ รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1948 วชัรา มณีกาศ รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1949 บุษบาอินทราวุธ รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1950 ลคัขณา เก๋ียงค  า รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่
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1951 ศุภกานต ์สายวงค์ รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1952 เกรียงศกัด์ิ จดัของ รพ.สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่

1953 หฤหรรษ ์พิมพเ์มือง รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1954 ภาวินี  ตั้งปัญญาวงศ์ รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1955 จีรณา ส่งศรี รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1956 กญัญลกัษณ์ บุญหนุน รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1957 สุจินนัท ์ก่อกิจโรจน์ รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1958 วิลาวณัย ์กลดัแกว้ รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1959 วินนัทนุ์ช พิชยะกุลพฒัน์ รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1960 นงลกัษณ์ บุญเนียง รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1961 ญณินี เล่ือนศกัด์ิ รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1962 ศนัทนีย ์แสงตะวนั รพ.สมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร

1963 อญัญรัตน์ โพธ์ิชยั รพ.สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย
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1964 ปุณณภา  ไชยนาม รพ.สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย

1965 น้ าฝน พรหมสูตร รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย

1966 วชัรี เลิศวฒันาสมบติั รพ.สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย

1967 จิราพร  ทองเพชร รพ.สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย

1968 จุฑามาศ ทองชมภู รพ.สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย

1969 ทิพยสุ์ดา หริกุลสวสัด์ิ รพ.สมเด็จพระยพุราชธาตุพนม นครพนม

1970 นุชจรียพ์ร มณีรัตน์ รพ.สมเด็จพระยพุราชธาตุพนม นครพนม

1971 ณัฐกฤตา เป้ียค  า รพ.สมเด็จพระยพุราชธาตุพนม นครพนม

1972 สมลักษณ์. สิทธิพรหม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

1973 มะลิวรรณ สิทธิมาตย์ รพ.สมเด็จพระยพุราชบา้นดุง อุดรธานี

1974 แพรวนภา คนัถรจนาจารย์ รพ.สมเด็จพระยพุราชบา้นดุง อุดรธานี

1975 ดอกเหมย  สมรฤทธ์ิ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

1976 จนัทรา. ค าจนัทร์ รพ.สมเด็จพระยพุราชบา้นดุง อุดรล
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1977 ไพรินทร์  สมบัติ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว น่าน

1978 ลักษมณ พลจร รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว น่าน

1979 รัชฎาภรณ์ มะโน รพ.สมเด็จพระยพุราชปัว น่าน

1980 มูหมัมดัรอฎวาน. ซาโรมอ รพ.สมเด็จพระยพุราชยะหา ยะลา

1981 อิจลาล สกุลดิเยาะ รพ.สมเด็จพระยพุราชยะหา ยะลา

1982 จิราภรณ์ นาสืบ รพ.สมเด็จพระยพุราชสระแกว้ สระแกว้

1983 อรทยั บุตรพรหม รพ.สมเด็จพระยพุราชสระแกว้ สระแกว้

1984 ศิริชยั  จุฑารัตนชยัพนั รพ.สมเด็จพระยพุราชสระแกว้ สระแกว้

1985 ศิวพร พรหมพารักษ์ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1986 ทิพยวิ์พา นามแสน รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1987 ศรัญญา ศุภมงคลศิริ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1988 รัชนีย ์ สมบติัศรี รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1989 ปรียา ตนัศิริ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร
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1990 สุกนัดา ศรีชาติ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1991 พชัรมนต ์   ดีมะการ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1992 จรัญญา นาคบุตรศรี รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1993 วนิดา ทองแท้ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1994 กุลนที ทองโคตร รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1995 มณีรัตน์  โสมศรีแพง รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1996 วิราวรรณ เอกรักษา รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1997 ภิญญดา กองแกว้ รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1998 นารีรัตน์ โอตพล รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

1999 ศุภลกัษณ์ เบิกสีใส รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

2000 วิลาสินี กางบุญเรือง รพ.สมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร

2001 เยาวลกัษณ์  อจลภูติ รพ.สมเด็จพระยะุราชยะหา ยะลา

2002 อรวรรณ ประภาศิลป์ รพ.สมเด็จพระสงัฆราชองคท่ี์ 19 กาญจนบุรี
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2003 สุนิตา สะแลแม รพ.สมเด็จฯอ าเภอนาทวี สงขลา

2004 เสาวลักษณ์ ค าหา รพ.สมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี

2005 ทวีรัศม์ ตะไก่แก้ว รพ.สมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี

2006 นนัทนา มีดี รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ

2007 อรุณี อินบ ารุง รพ.สมิติเวช สุขมุวิท กรุงเทพ

2008 อรอนงค ์ชาครียสกุล รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ กทม

2009 สุมลรัตน์ ชาแกว้ รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ กทม

2010 วราพร ดวงเนาผิว รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ กทม

2011 เพญ็พิสุทธ์ิ อาชนะชยั รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

2012 วรรณวิสา คมเกล้ียง รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

2013 ภณัฑิลา  โรจนองักูร รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2014 วิมลมาศ   ศิริสุวรรณภา รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2015 สายหยดุ วงัคีรี รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
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2016 สุชาดา ทองศรี รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2017 ประนอม สกุลพิพฒัน์ รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2018 อภิรดี เจริญจรรยากุล รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

2019 รวิภา ไชยช านาญ รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2020 ปนัดดา ไชยเวช รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2021 อญัวีณ์ ธีรสิทธ์ิจิรเดช รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2022 กนัตาภา ใจสุทธิ รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2023 พิมพใ์จ ก าเนิดเพชร รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2024 ศิริวรรณ มีรักษา รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2025 ศิริพร เจริญพงศ์นรา รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2026 วัชรี  เอ่ียมอ่ิมส าราญ รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2027 วราพร บุญยะธาน รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2028 พรทิพย ์เทพบางจาก รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
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2029 วิไล สุรสาคร รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2030 ปติมา ศิริรัตน์ รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2031 ชุรีวรรณ ศราวุธสกุล รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2032 กุลธิดา จนัทร์จาด รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2033 นิศา  เฟ่ืองขจร รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2034 มยณีุ ฉายแสง รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2035 ชนิตา คงกระจ่าง รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2036 กนกวรรณ เสมา รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

2037 เฉลิมสิทธ์ิ  ศาสนสุพิน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

2038 อุไพร เฟ้ืองฟู รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

2039 ธีรพงษ ์ ค  าทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

2040 ปฐมาศ  ปทุมบาล รพ.สรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี อุบลราชธานี

2041 จินดาพร พาสญัจร รพ.สร้างคอม อุดรธานี
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2042 จุฑารัตน์  หนูกลาง รพ.สร้างคอม อุดรธานี

2043 ดาวฤดี  ศรีสงัคม รพ.สร้างคอม อุดรธานี

2044 สุทิน  พิศาลวาปี รพ.สวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์

2045 รักฝัน สมคัรสิกิจ รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์

2046 แววดาว ศรีสิทธ์ิ รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค ์

2047 ธวลัรัตน์ กาญจนะ รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์

2048 อุษา หีดนาคราม รพ.สวี ชุมพร

2049 ชลิตา  รัตนวิจิตร รพ.สองพ่ีน้อง จนัทบุรี

2050 ชลิตา  รัตนวิจิตร รพ.สองพ่ีน้อง จนัทบุรี

2051 วิลาวณัย ์รุ่งสว่าง รพ.สองพ่ีน้อง จนัทบุรี

2052 อมัพร. วรานุเศรษฐ์ รพ.สะเดา สงขลา

2053 เนตรชนก  จุละวรรณโณ รพ.สะเดา สงขลา

2054 มะลิพร ร่มเกตุ รพ.สะเดา สงขลา
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2055 อญัชนา    โอฬารธเรศ รพ.สะเดา สงขลา

2056 ฟาอิซ๊ะ  หลีเส็น รพ.สะเดา สงขลา

2057 สุจิน ไชยชาญยทุธ์ิ รพ.สะเดา สงขลา

2058 ชุติมา   เจียะจิระวิบูลย์ รพ.สะเดา สงขลา

2059 สกัรียา หลีอรัญ รพ.สะเดา สงขลา

2060 ปานวิไล สาโรจน์ รพ.สะเดา สงขลา

2061 ปานวิไล สาโรจน์ รพ.สะเดา สงขลา

2062 สุทิต ลบัโกษา รพ.สงัขะ สุรินทร์

2063 วรรณพร เอกะกุล รพ.สงัคม หนองคาย

2064 อนิรุทธ์ วงัไชย รพ.สงัคม หนองคาย

2065 อภินสั คนัที รพ.สงัคม หนองคาย

2066 วิภารัตน์ บุตรศรี รพ.สงัคม หนองคาย

2067 ฐนกร ศรีใส รพ.สงัคม หนองคาย



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

2068 ปิยนุช พงษเ์หง่ียม รพ.สตัหีบ กม.10 ชลบุรี

2069 พรรณทิพา  โพธ์ิทอง รพ.สตัหีบ กม.10 ชลบุรี

2070 รัชฎา เมืองเกษม รพ.สตัหีบกม.10 ชลบุรี

2071 ทิพาภรณ์  หาญมนตรี รพ.สามโคก ปทุมธานี

2072 กญัญาพิชญ ์ จนัทร์นิยม รพ.สามโคก ปทุมธานี

2073 กชกร ศิริไกรวฒันาวงศ์ รพ.สามง่าม พิจิตร

2074 วรรณภา เขียวข า รพ.สามง่าม พิจิตร

2075 ขวญัจิต  พฤกษะวนั รพ.สามง่าม พิจิตร

2076 ชมนาด อินหัน รพ.สามง่าม พิจิตร

2077 พรธนา ทินรัตน์ รพ.สามง่าม พิจิตร

2078 นนัทวนั น่ิมพนัธุ์ รพ.สามง่าม พิจิตร

2079 พรรวี ปรึกษาพรมราช รพ.สามง่าม พิจิตร

2080 อวาตี สาคร รพ.สามง่าม พิจิตร
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2081 จุฑามาศ สมบูรณ์ รพ.สามง่าม พิจิตร

2082 อรพร   ปัญญะ รพ.สามเงา ตาก

2083 ต่อลาภ  ภูขยนั รพ.สามชยั กาฬสินธุ์

2084 ทยากร  บุตรพรม รพ.สามชยั กาฬสินธุ์

2085 ปลิตา ชวะติ รพ.สามชยั กาฬสินธุ์

2086 อุไรวรรณ บุญส่ง รพ.สิงหนคร สงขลา

2087 เบญญาภา  ปานเนียม รพ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี

2088 ศศิธร อินทพฒัน์ รพ.สิชล นครศรีธรรมราช

2089 มนตรี รพ.สิชล นครศรีธรรมราช

2090 ศุภนนท ์กล่ินจนัทร์ รพ.สิชล นครศรีธรรมราช

2091 สุณีย ์  ช่ืนจนัทร์ รพ.สิรินธร กรุงเทพ

2092 ดุษฎี   พูลทรัพย์ รพ.สิรินธร กรุงเทพ

2093 เทอดพงศ์. ประสารเมือง รพ.สิรินธร กทม.
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2094 หยกรักษ ์วรศิษฐ์ รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล ภูเก็ต

2095 ยภุา  เชิดโคกสูง รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา

2096 วรุณยภุา  วรรณรักษาศกัด์ิ รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา

2097 ศิริประพาพรรณ ทุมค า รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา

2098 พรสุดา มงคลเสริม รพ.สุขมุวิท กรุงเทพฯ

2099 ชนม์พรรษ์  ลิปิกรโกศล รพ.สุโขทัย สุโขทัย

2100 จารุวรรณ เหมชาติลือชยั รพ.สุโขทยั สุโขทยั

2101 อ านาจ เจนตลอด รพ.สุโขทัย สุโขทัย

2102 ชุติมา ด าศิริ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

2103 เจนจิรา  ศรีเทพ รพ.สุรินทร์ สถรินทร์

2104 นุจรี    ประสิทธ์ิ รพ.สุรินทร์ สุริน ทร์

2105 ณาริน แสนกลา้ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2106 ศรีสุภา เรืองแข รพ.สุรินทร์ สุรินทร์
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2107 จนัทนา แพงบุดดี รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2108 พูนะทรัพย ์พวงบุญ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2109 วาสนา  เน้ือนุ่ม รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2110 ปาริชาต หาญมานพ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2111 ปิยะวดี สิงห์โตทอง รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2112 ชนิสรา ใบสนธนโชติ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2113 วิภามาศ พิมพรมมา รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2114 นรกมล สายกระสุน รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2115 สถาพร นภาคเวช รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2116 ป่ินมณี แสนกล้า รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2117 องัคณา   สุวรรณปัญญา รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2118 จารุวรรณ   จารัตน์ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2119 สุชาดา  ศรีวรขาน รพ.สุรินทร์ สุรินทร์
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2120 นิชมน อ่อนหวัโทน รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2121 วชัรีวงค ์ หวงัมัน่ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2122 ภทัรวรรธน์ สอนงาม รพ.สุรินทร์ สุรินทร์

2123 จนัจิรา ยอดวนั รพ.สุวรรณคูหา หนองบวัล าภู

2124 กาญจนา ศรีชยัมูล รพ.สุวรรณคูหา หนองบวัล าภู

2125 สุพตัรา หลา้โพนทนั รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

2126 นูรอีมา กาเดร์ รพ.สุไหงปาดี นราธิวาส

2127 ศุขศรี สุขส าราญ รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา

2128 ปิยวรรณ  หอมหวล รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา

2129 อุษา วรรณม่วง รพ.เสนา พระนครศรีอยธุยา

2130 พรพรรณ ขวญัช้ืน รพ.เสนา พระนครศรีอยธุยา

2131 เบญจมาศ เกรียงไกรรัตน์ รพ.เสนา พระนครศรีอยธุยา

2132 ลกัคณา  พุดศรี รพ.เสนา พระนครศรีอยธุยา
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2133 เกษริน  อุบลวงศ์ รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา

2134 เบญจวรรณ เท่ียงงามดี รพ.เสนา อยธุยา

2135 ณัศนา  ว่องวิทยก์าร รพ.เสนา อยธุยา

2136 สหทัยา  การภพ รพ.เสนา อยธุยา

2137 พรพรรณ ขวญัช้ืน รพ.เสนา อยธุยา

2138 รุ่งรัตน์  อ่ิมส าราญ รพ.เสนา อยธุยา

2139 สมใจ จดัระเบียบ รพ.เสนา อยธุยา

2140 สุนนัทา อรุณพวง รพ.เสนา อยธุยา

2141 นราภรณ์ สุมเลกนัต์ รพ.เสนา อยธุยา

2142 พิมลรัตน์ สินสืบผล รพ.เสนา อยธุยา

2143 เนาวเนตร รพ.เสนา อยธุยา

2144 รัตนากร ตรีมชั รพ.เสนา อยธุยา

2145 ชลธิชา สุภารัตน์ รพ.เสนา อยธุยา
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2146 พทัธนนัท ์ รพ.เสนา อยธุยา

2147 พรนภา ดวงสุภา รพ.เสริมงาม ล าปาง

2148 กรรณิการ์  ชายพรม รพ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

2149 สุภาณี เลิศรัตนะธารา รพ.แสวงหา อ่างทอง

2150 มนตรั์ตน์ ภูกองชยั รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2151 อุดมพร เหมือยไธสง รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2152 พชัราพร  จงสมชยั รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2153 ธนาภรณ์ ขอบทอง รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2154 วารุณี ภูมีศรี รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2155 วารุณี ภูมีศรี รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2156 ชนกนนัท ์โพนนาค รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2157 เจนจิรา ไชยโสดา รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2158 เจนจิรา  ฐานะ รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
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2159 อรณี อรรคฮาดศรี รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2160 ณัฐวิภา สมมูล รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2161 กิตติศกัด์ิ วิเชียรสาร รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2162 บุณยอร  ถาละคร รพ.หนองคาย หนองคาย

2163 บุญลอ้ม เชาวช์อบ รพ.หนองคาย หนองคาย

2164 ภารดี กั้งโสม รพ.หนองคาย หนองคาย

2165 พนัทิภา พิสยัพนัธ์ รพ.หนองคาย หนองคาย

2166 วรุณรัตน์  พนัธศรี รพ.หนองคาย หนองคาย

2167 ปรานตศ์ศิ อินทรวิเชียร รพ.หนองคาย หนองคาย

2168 จิรพันธ์ุ  เจริญ  รพ.หนองคาย หนองคาย

2169 ดารารัตน์ บุญไขยสุริยา รพ.หนองจิก ปัตตานี

2170 อจัจิมา  แซ่เล่ียน รพ.หนองจิก ปัตตานี

2171 อรทยั วิชยัโย รพ.หนองบวัแดง ชยัภูมิ
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2172 ธตรฐ ส าราญจิต รพ.หนองบวัแดง ชยัภูมิ

2173 สุชาดา ศรีวงษช์ยั รพ.หนองบวัระเหว ชยัภูมิ

2174 วรรณา บรรเทิงใจ รพ.หนองบวัระเหว ชยัภูมิ

2175 ลดัดาวรรณ เสียงดงั รพ.หนองบวัระเหว ชยัภูมิ

2176 พชัรินทร์ อินทะวงเงิน รพ.หนองบวัระเหว ชยัภูมิ

2177 สุพนัธินนัท ์วรรณพฤกษ์ รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2178 พชัรี ฤทธิสุนทร รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2179 รัตนาภรณ์ โนสูงเนิน รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2180 วนัดี เล่าวิเศษพิพฒัน์กุล รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2181 สวนีย ์อ่อนอุบล รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2182 มะลิวรรณ  บุญแสน รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2183 สุขมุาลย ์สอนเฒ่า รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2184 สายใจ เลิศสงคราม รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู
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2185 ลินดา จ  านงคศ์าสตร์ รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2186 ชชัชญา อาจศตัรู รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2187 จุฬารัตน์ ขยนัควร รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2188 พรชนนี ธรรมวงค์ รพ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู

2189 ประนอม  พาอ่อน รพ.หนองบวัล าภู หรองบวัล าภู

2190 ละโมด มโนนยั รพ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์

2191 นฤมล พุม่อยู่ รพ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์

2192 ชัยวัฒน์ ศรีลามาตย์ รพ.หนองเรือ ขอนแก่น

2193 วิลาวัณย์  ยะปะภา รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี

2194 เกวลี  หงษ์ทอง รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี

2195 บุณญารักษ ์จนัโทศรี รพ.หนองววัซอ อุดรธานี

2196 วารุณี. ศรีสมบติั รพ.หนองววัซอ อุดรธานี

2197 พชัรินทร์ ทองสิงห์ รพ.หนองววัซอ อุดรธานี
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2198 สุ ภาพร  อินทร์ มนต ์ รพ.หนองววัซอ อุดรธานี 

2199 สุพิชฌาฌ.์  กลางประพนัธ์ รพ.หนองสูง มุกดาหาร

2200 อุไรวรรณ บวัเกษ รพ.หนองแสง อุดร

2201 ล าดวน. แจ่มใสดี รพ.หนองหาน อุดรธานี

2202 ชนญัชิดา สิงหาบุตร รพ.หนองหาน อุดรธานี

2203 อภิญญา. ไชยบุตร รพ.หนองหาน อุดรธานี

2204 ศิริพร  บูรณสรรค ์ รพ.หนองหาน อุดรธานี

2205 สุภาพร ตูจ้นัโต รพ.หนองหาน อุดรธานี

2206 วารุณี ยาคง รพ.หนองหาน อุดรธานี

2207 ศิริมาส พลนิโคตร รพ.หนองหาน อุดรธานี

2208 พชัรินทร์ โพธิผล รพ.หนองหาน อุดรธานี

2209 สุพิมาน  หงัษาบุตร รพ.หนองหาน อุดรธานี

2210 สุพิมาน  หงัษาบุตร รพ.หนองหาน อุดรธานี



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

2211 ลดัดาวรรณ บุญทน รพ.หนองหาน อุดรธานี

2212 อรอนงค ์รัตนเพชร รพ.หนองหาน อุดรธานี

2213 พชัรินทร์ ขนุนใหญ่ รพ.หนองหาน อุดรธานี

2214 ประภสัสร   หิรัญ รัตน์ รพ.หนองหาน อุดรธานี 

2215 ลกัษณา  วงศทิ์พย์ รพ.หนองฮี ร้อยเอ็ด

2216 จนัทร์เพญ็ กมลเลิศ รพ.หนองฮี ร้อยเอ็ด

2217 ภณิดา อุบลรัตน์ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กาญจนบุรี

2218 อรทยั รามศิริ รพ.ห้วยเก้ิง อุดรธานี

2219 นิธินนัต ์นพธนะวงศ์ รพ.ห้วยเก้ิง อุดรธานี

2220 กุลนิษฐ์  โพธ์ิชยัยา รพ.ห้วยเก้ิง อุดรธานี

2221 กญัญป์ภสั แกว้สีขาวรัฐดี รพ.ห้วยเก้ิง อุดรธานี

2222 ทศันีย ์ภูนาฤทธ์ิ รพ.ห้วยเมก็ กาฬสินธุ์

2223 วไลลกัษณ์ สีละพฒัน์ รพ.ห้วยเมก็ กาฬสินธุ์
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2224 ปุญญพฒัน์  ทองจ าปา รพ.ห้วยเมก็ กาฬสินธุ์

2225 อรสุดา สิทธิชยั รพ.ห้วยยอด ตรัง

2226 ปราณี เหลืองประกิจสิริ รพ.หวัเฉียว กรุงเทพมหานคร

2227 มญัชรี ทิณพฒัน์ รพ.หวัเฉียว กรุงเทพมหานคร

2228 เยาวเรศ นกครุฑ รพ.หางดง เชียงใหม่

2229 นยันา สมัพนัธสิทธ์ิ รพ.หางดง เชียงใหม่

2230 กานตธี์รา เตชรังษ์ รพ.หางดง เชียงใหม่

2231 ธิดารัตน์ สงจตุัรัส รพ.หางดง เชียงใหม่

2232 เกษา   ชูทอง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2233 อุมา  มณีสร้อย รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2234 นุชรี	-พูลเกิด รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2235 ชุติมา มีเสน รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2236 มาลิน. กายประสิทธ์ิ รพ.หาดใหญ่ สงขลา
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2237 สุดใจ ไวโรจน์พันธ์ุ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2238 อรอุมา มะกรูดทอง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2239 ภทัรวดี เทพทวี รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2240 สินีนาฎ วุฒิวิชชานนท์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2241 จิราภรณ์ อ านักมณี รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2242 ปรียา บุญสม รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2243 ทิดารัตน.์    รักเลิศ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2244 มธุรส ณัฏฐารมณ์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2245 สุติภรณ์ ณะชอ้ย รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2246 ปวีณา  ศิริโชติ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2247 อุไร        วงศ์นิรัติศัย รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2248 วษา   พุดแกว้ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2249 ฐิติมา บุญส่ง รพ.หาดใหญ่ สงขลา
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2250 นนัทพชัร. เอียดแกว้ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2251 สุวภทัร   สุวรรณคง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2252 วรรนิภา  แกว้ด า รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2253 เพญ็ทิพย ์วรพรรณ์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2254 นาตยม์ณี สุวรรณะ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2255 กาญจนา นวลปาน รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2256 นฤมล ไฝพรม รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2257 พชัวิรินทร์. สุวรรณประไพ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2258 ปิยฉตัร ชูส่งแสง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2259 ดวงใจ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2260 ณัฏฐกานต ์ ณ  รังษี รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2261 สนธิยา ประสิทธ์ิอกัษร รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2262 จริยา มาบวั รพ.หาดใหญ่ สงขลา
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2263 โนรฮาซีมา ลอแม รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2264 อุษา   บวัเพง็ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2265 สุพรัตน์ หนิยหุนุ๊ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2266 รวิวรรณ คงชูดวง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2267 ทิศารัตน.์ คงเขียว รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2268 กรุณา บุนนาค รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2269 วิไลลักษณ์ เจะดะ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2270 นูรีดา วาเเมดีซา รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2271 ปิยะนุช อ่อนเกล้ียง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2272 มนนัยา  เสนอินทร์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2273 อสัมะ๊ หลีเส็น รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2274 ขนิษฐา  ส าราญสุข รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2275 ฮาบีบ๊ะ สาดีน รพ.หาดใหญ่ สงขลา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

2276 พัฐสุดา นาคเพชร รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2277 สุนิสา แกสมาน รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2278 จุฬาลักษณ์ วงษ์เพชร รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2279 ซูรัญญา โตะ๊มีนา รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2280 พฤษภา ยอดแก้ว รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2281 อันนิสาอ์ ยูแม รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2282 สุนิสา ส่งเอียด รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2283 ศุภิสรา แกว้ขาว รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2284 สุวรรณลี ยาพระจนัทร์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2285 สุภทัร น่ิมนวล รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2286 กมลวรรณ วรรณสะโร รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2287 สุธญัญา  พานิช รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2288 วาสนา ช่วยชู รพ.หาดใหญ่ สงขลา



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

2289 รูซีตาร์ กามะ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2290 ชฎาพร. พรหมจินดา รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2291 ชไมพร  นาคเพ่งพิศ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2292 หทยัชนก รัตน์แกว้ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2293 นูรีนา สาเล็ง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2294 ฮสัหมะ๊ ละเล๊าะ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2295 ตรีวรรณ ขนุนุ่ม รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2296 ชญัญานุช มณีโชติ รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2297 ชลธิชา แกว้มณี รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2298 กรองกาญจน์ สุวรรณมณี รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2299 ใหมซาเร๊าะ  พรรณราย รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2300 รุจิกาญจน์ ชูประจง รพ.หาดใหญ่ สงขลา

2301 ศศิธร คงนคร รพ.หาดใหญ่ สงขลา
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2302 กญัญณ์พชัญ ์ทิพยรั์ตน์ รพ.เหนือคลอง กระบ่ี

2303 พชัราภรณ์ กะสิรักษ์ รพ.เหนือคลอง กระบ่ี

2304 รัตนาภรณ์ กะหริม รพ.เหนือคลอง กระบ่ี 

2305 พรรัตน์.    บุญลอ้ม รพ.แหลมงอบ ตราด

2306 ดวงภรณ์ เนตรสว่าง รพ.แหลมงอบ ตราด

2307 สุวรรณี สงัขทิ์น รพ.แหลมงอบ ตราด

2308 วรัญญา. ยะไม รพ.แหลมงอบ ตราด

2309 ชีวรัตน์  อรั ณ ย กา นนท ์ รพ.แหลมงอบ ตราด 

2310 ทัศนีย์ สมบูรณ์รัตนชาติ รพ.แหลมสิงห์ จันทบุรี

2311 กอบกุล  ตุ่ยไชย รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร

2312 อรพิน คชพิมพ์ รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร

2313 ทศันียว์รรณ. ง้ิวโสม รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร

2314 พนัธิภา  หตัถสาร รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร
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2315 พรรณพิศ พูมพิจ รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร

2316 วยัยากรณ์ พลรัตน์ รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร

2317 กรรณิกา  ผา ยเงิน รพ.อากาศ อ านวย สกลนคร 

2318 สมคิด อมรเมตตาจิต รพ.อ่างทอง อ่างทอง

2319 นนัทน์ภสั ร แสนสุข รพ.อ่างทอง อ่างทอง

2320 ฐิติรัตน์ ศิริรักษ ์ รพ.อ่าวลึก กระบ่ี

2321 สุภาพร บุญทวงษ์ รพ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี

2322 ฉนัทนา โรมจนัทร์ รพ.อิสระ ขอนแก่น

2323 ปรียาภัทร์ ใหม่วงษ์ รพ.อิสระ ฉะเชิงเทรา

2324 จุไรรัตน์ แซ่โลว้ รพ.อิสระ ลพบุรี

2325 วาลี ศรีเมือง รพ.อิสระ สุรินทร์

2326 กญัทิมา พรหมสุข รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2327 พรพิมล วงษศ์รีวอ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี
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2328 กนกวรรณ อินทร์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2329 พชัรนนัท ์ อามาตยม์นตรี รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2330 ยุพา  คตภูธร รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2331 ศรีสุดา. พรมสีชา รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2332 สมถวิล  ธุระพระ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2333 สมสนิท คลังกลาง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2334 จิราภรณ์ พิมพาเลีย รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2335 วนัเพญ็  เพียรแกว้ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2336 วิภาดา สงัขสุ์ข รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2337 อมัพร ศรีกุลวงศ์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2338 นิชกานต ์พรหมราช รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2339 นิตยา. กอประเสริฐถาวร รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2340 มนชยา บวรดิเรกลาภ รพ.อุดรธานี อุดรธานี
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2341 ล าดวน อุดมประภาทรัพย์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2342 ยุพยงค์ พุฒธรรม รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2343 สุธาสินี วีระเดชะ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2344 ศศิพินทุ ์มงคลไชย รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2345 พอใจ แกว้ก่า รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2346 พชัรา ประเสริฐวิทย์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2347 เสาวลกัษณ์ บุตรสาระ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2348 พงศ์ภาวี  โชคภิญโญวรพงศ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2349 นงค์เยาว์ เจริญลอย รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2350 แสงเดือน มากมูล รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2351 กิตต์ิรวี ประเสริฐจิตสรร รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2352 ปิยนาถ   ตนัตระกูล รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2353 วิลาวลัย ์ เกาะสูงเนิน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี
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2354 นนัทน์ภสั ยศวิบูลย์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2355 สนัต ์ยศวิบูลย์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2356 พรเพญ็ หากนัได้ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2357 วรรณเพญ็ บุตรกนัหา รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2358 ทดัมณี ม่ิงค  านิล รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2359 วาสนา ช านาญกิจ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2360 วิคม เพง็แสน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2361 นุกูล แกว้ส่อน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2362 สรรัตน์ บุญหนุน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2363 นัดดา  ศรีหร่ิง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2364 สุวาสินี ชาวดอน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2365 อรินท์พร โคกโพธ์ิ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2366 สุภาวดี กิจเวชเจริญ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี
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2367 จิรัฐศิการณ์  เรืองสมศรี รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2368 พัชรินทร์ เมืองขวา รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2369 ณัฏฐนันท์. ธนกิจขจรกูล รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2370 อาระดา พลศรี รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2371 วิลาวณัย ์ด่างน ้าเท่ียง รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2372 รัชนีกร   รัง สิว รา รักษ ์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2373 สุลดัดา โคตรประดา รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2374 วิภาณุมาศ บุญภึก รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2375 ภทัราภรณ์ สุวรรณมาโจ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2376 พรภิสิทธ์ิ บุ้งทอง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2377 วิจิตรา หารคุโน รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2378 ริพชัรินทร์ นิลทะละ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2379 สุภาภรณ์ ป้องศรี รพ.อุดรธานี อุดรธานี
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2380 สุพรรณี  วงศท์า้ว รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2381 เมธยาดา บวรโกวิทสกุล รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2382 อมรศรีแกว้ทอง รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2383 ทวีทรัพย์ สอนบุญ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2384 ทศันีย ์อินทร์พามา รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2385 ช่ืนชม คราหแมน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2386 สุกญัญา จนัทะมูล รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2387 สุภาพร แสงแกว้ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2388 เบญจมาภรณ์  สุดชาข า รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2389 ปิยะดา ทุมชะ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2390 นฤมล อุนาภาค รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2391 ปนดัดา ยาจามิ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2392 จันทร์จิรา ค ามณีจันทร์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี
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2393 มณีรัตน์ จันทะเสน รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2394 มลฑิยา สุรคาย รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2395 ประภาภทัร  ศรีจนัทร์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2396 มาริสา  ค  าโคตรสูรย์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2397 เปรมยดุา ภูโอบ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2398 จุฑาทิพย์ อินละคร รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2399 เสาวลกัษณ์ ชนเวียน รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2400 จิราพร พาขอบ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2401 นะนทวนั แกว้วนันา รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2402 กรรวี  กิจสมสาตร์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2403 วราภรณ์ ลามี รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2404 ทิวารักษ ์ล าพองชาติ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2405 ธนาทรัพย ์อินทร์ชา้ง รพ.อุดร ธานี อุดรธานี
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2406 ศศิธร บุญประคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2407 ยลธิดา พนัธุ์พูล รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2408 อารยา. เพียจนัทร์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2409 จิรวฒัน์ บ  ารุงภกัดี รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2410 พรพิลยั  พีรัตน์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี

2411 รัชนีบูลย ์นุชิต รพ.อุดร ธานี อุดรธานี 

2412 เพญ็ นภา  ถ่ินก มุท รพ.อุดร ธานี อุดรธานี 

2413 สุภาภรณ์  สังขวัฒน์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2414 สุภาพร  ชาญณรงค ์ รพ.อุดร ธานี อุดรธานี 

2415 ปราณปรียา ชินศรี รพ.อุดร ธานี อุดรธานี 

2416 จิราภรณ์  ศรีสุข รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2417 พรรณศรี บวัสูง รพ.อุดร ธานี ้ิุ้อุดรธานี

2418 ชบาไพร  สังเกตุ รพ.อุดรธานี อุดรธานี
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2419 รัชนีบูลย ์นุชิต รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2420 ไพรวลัย ์ไชยวงศ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2421 สุทธิดา รอดขันเมือง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2422 พรทิพย ์แสงชาติ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2423 ปัทมาพร  สุวรรณแสง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2424 กมลทิพย ์ โกมลวิภาต รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2425 อารียล์กัษณ์ ทองวิธิ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2426 จนัทิมา กองมณี รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2427 กญัญาภรณ์  สุภะดี รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2428 มณีรัตน์ จนัทะเสน รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2429 วรลักษณ์  สวยกลาง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2430 จารุวรรณ โพธ์ิเพชรเล็บ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2431 รัตนาวดี นกัธรรม รพ.อุดรธานี อุดรธานี
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2432 วนิดา จ  าปาโพธ์ิ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2433 จารุวรรณ์ สัตยากุมภ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี

2434 สิริอร  มีช านะ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

2435 พนัทิพพา องัคนุรักษพ์นัธุ์ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

2436 จารุวรรณ ค าหยุน่ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

2437 ณัฐธนันท์ นวลงาม รพ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

2438 ณรงคช์ยั เศิกศิริ รพ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น

2439 วไลพร ธีระศานต์ รพ.เอกชยั สมุทรสาคร

2440 ภวิตรา วดับุญเล้ียง รพ.เอราวณั เลย

2441 ประภาพร. เจริญชยั รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

2442 สุทธิพร   ศรีเป็ง รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

2443 วชัรกร ณ เชียงใหม่ รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

2444 พฒันาการ  ช านาญยา รพช.นาน้อย น่าน
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2445 พิตติพล  ปกิต กุ ลน รวฒัน์ รพช.ปะค า บุรีรัมย ์

2446 ดรุณี  จนัทะวนั รพช.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

2447 นส สุรีรัตน์ กล่ินไม้ รพท.ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย

2448 วริษา วิชยัผิน รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

2449 รัชฎาภรณ์    จิตรัตน์ รพร.เด่นชยั แพร่

2450 ประสงค ์ ค  าจนัทร์ รพร.ท่าบ่อ หนองคาย

2451 สินใจ. นวนตา รพร.ธาตพนส นครพนม

2452 กนกเนตร สุวรรณสิงห์ รพร.ธาตุพนม นครพนม

2453 รักชนก กั้งจ  าปา รพร.บา้นดุง อุดรธานี

2454 นริญา จกัรโนวรรณ รพร.บา้นดุง อุดรธานี

2455 รัตนา รัตนเหม รพร.ยะหา ยะลา

2456 ศกลวรรณ อารีบุหงา รพร.ยะหา ยะลา

2457 ซากียะห์  กาเร็ง รพร.ยะหา ยะลา
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2458 เสาวนีย ์เลือกนารี รพร.สระแกว้ สระแกว้

2459 อจัฉรา สิริศิระประภากุล รพร.สว่างแดนดิน สกลนคร

2460 ระพีพร ชูเชิด รพศ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

2461 จนัทร์เพญ็ ค  าสุโพธ์ิ รพศ.สกลนคร สกลนคร

2462 พุทธชาติ ใจกาศ วชิรพยาบาล กทม

2463 เสาวนีย ์ บ  ารุงวงษ์ วชิรพยาบาล กทม.

2464 นงเยาว ์นาคงาม วชิรพยาบาล กรุงเทพ

2465 ปฏิพร บุณยพฒัน์กุล วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ

2466 ทิพยา  แสงโชติ วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ

2467 นุสรินทร์ เพียรรักษา วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ

2468 พทัธนนัท ์ เอ๋ียวสกุล วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2469 กญัญา พฤฒิสืบ วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2470 สุนีพร. จตุรภุชาภรณ์ วชิระภูเก็ต ภูเก็ต
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2471 วิชชุดา จิรัชฌานนท์ วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2472 บุปผา วรนวกุล วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2473 นฤมล มโหฬาร วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2474 ดวงพร ปิติชาญชยั วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2475 วาริน่า วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2476 วนัทนีย ์ปะลาวนั วชิระภูเก็ต ภูเก็ต

2477 ขวัญชนก ข่ายม่าน วชิระภูเก็น ภูเก็ต

2478 ภาณุ อดกลั้น วพบ.อุดรธานี อุดรธานี

2479 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง วพบ.อุดรธานี อุดรธานี

2480 วรินทร จะนทรมณี วิทพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

2481 เบญจวรรณ กิจควรดี วิทยาลพัยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

2482 ภณัฑิรชา เฟ่ืองทอง วิทยาลพัยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

2483 กุสุมา ลี  โพธิ ปัสสา วิทยาลยั พยาบาล บรม ราช ชนนี อุดรธานี อุดรธานี 
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2484 อาภรณ์ ภู่พทัธยากร วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนีตรัง ตรัง

2485 จกัรพนัธ์ กึนออย วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช ราชบุรี

2486 ศศิธร ชิดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่

2487 จิราภรณ์ ชูวงศ์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง

2488 กญัญณ์พชัญ ์ศรีทอง วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ล าปาง

2489 พวงเพชร มีศิริ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ล าปาง

2490 วิยะดา เปาวนา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

2491 ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

2492 ฐิติวรรณ โยธาทยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

2493 ปานเพชร สกุลคู วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

2494 วิมล. อ่อนเส็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

2495 ทิฏฐิ ศรีวิสยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

2496 สุพตัรา  สินธุบวั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่
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2497 นนทรัตน์ จ  าเริญวงศ์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เชียงใหม่

2498 อาภรณ์ ภู่พทัธยากร วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ตรัง

2499 อมรรัตน์ อคัรเศรษฐสกุล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี อุดรธานี

2500 ดาราพร   รักหน้าท่ี วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี อุดรธานี

2501 สิริอร  ขอ้ยุน่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี อุดรธานี

2502 วิจิตร  แผน่ทอง วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี อุดรธานี

2503 ชลการ  ทรงศรี วิทยาลยัพยาบาลบรมราชธานีอุดรธานี อุดรธานี

2504 อมรรัตน์ บุตรตา วีระพลการแพทย์ หนองบวัล าภู

2505 นทัธนนต ์บุตรเต วีระพลการแพทย์ หนองบวัล าภู

2506 กนกอร แก้วช่วย ศกพ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

2507 ศิรินทรา คมัภีร์ศาสตร์ ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก นครปฐม

2508 วิลาวลัย ์  กิจจิว ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก นครปฐม

2509 ทศัณีย ์แซ่เจีย ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นครปฐม
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2510 ปรีดาวรรณ. เทศธรรม ศูนยก์ารแพทยเ์ฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาภรณ์ กรุงเทพ

2511 อุดมพร  สุทธิสม ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2512 จารุวรรณ กัน่เกษ ศูนยก์ารแพทยศิ์ริราชกาญจนา ม.มหิดล นครปฐม

2513 จิรภทัร โพธ์ิกฎ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ มศว นครก

2514 จิตติมา  เอกฉตัร
ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นครก

2515 อุษามณี อายวุงศ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครก

2516 สุธินี มานสจัจธรรม ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นครก

2517 วิไลพร อ่ิมจนัทร์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ นครก

2518 สุกญัญา รักษาพงศ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ มศว นครก

2519 ทศันีย ์ลิมปิโสภณ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์ นครก

2520 รัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์ จ.นครก

2521 สมพร สงัขแ์กว้ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี นครก

2522 อุบล     สุขใจ ศูนยไ์ตเทียมราชวตัร กทม.
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2523 ศรีนวล  สมศิริพรชยั ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ

2524 ธณัชภคั มธุรส ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลุรี ชลบุรี

2525 เอมอร รังสิมนัต์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี

2526 พิมพณ์ภทัร รีตนหิรัญกุล ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร ภาค 9 ยะลา

2527 อรชร   โพธ์ิเนียม ศูนยแ์พทยป์ฐมภูมิและแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ปทุมธานี

2528 ณัฐริกา สายพงษน์้อย ศูนยศ์รีพฒัน์ เชียงใหม่

2529 สิริญา  เกตุชยัภกัด์ิ ศูนยศ์รีพฒัน์ เชียงใหม่

2530 กนกวรรณ บุระเนตร ศูนยศ์รีพฒัน์ เชียงใหม่

2531 จิราวรรณ   วงคส์กุล ศูนยศ์รีพฒัน์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

2532 พรรณนิภา ไชยวงศ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชียงใหม่

2533 ชิดชนก กองกุณะ ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชียงใหม่

2534 ธญัญรัตน์ กนัธา ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชียงใหม่

2535 สุวรรณี ภูกาบเพช็ร์ ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่
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2536 จีรพรรณ เครือบุญอุ่น ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

2537 ซู่เจิน ลี ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

2538 ธีรวัฒน์ ธุวะค า ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

2539 ศุภธิดา เป็งป้อ ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

2540 มณีรัตน์ พรมค าอ้าย ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

2541 ไพรพนา  ไชยตะ มาตย์ ศูนยส์กลนคร สกลนคร

2542 ฝนส่ง เมตตาวิมล ศูนยส์กลนคร สกลนคร

2543 กัลยรัตน์ เมตุลา ศูนย์สกลนคร สกลนคร

2544 น ้าออ้ย  บริรักษ์ ศูนยห์วัใจสิริกิตต์ ขอนแก่น

2545 พรพิมล บุตะลา ศูนยอ์นามยัท่ี 8 อุดรธานี อุดรธานี

2546 เปรมรัตน์  ภูแชมโชติ ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

2547 มนฤดี คนึงคิด ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

2548 สุกญัญา   สูงสุมาลย์ ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี
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2549 ศิริพร ค  าศรี ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

2550 ชณันภสัร์   ดนยัสุระพฒัน์ ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

2551 ธญัวลยั ไชยบุบผา ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

2552 ทิพยว์รรณ พรหมรัตน์รักษ์ ศูนยอุ์ดรธานี อุดรธานี

2553 วรรณา โพธ์ิสุ ศูนย์อุดรธานี อุดรธานี

2554 บุศรา สุนา ศูนยอุ์ดรธายี อุดรธานี

2555 นุบาล   จันทจร สถานพยาบาล มหาสารคาม

2556 ทิพวรรณ วังพฤกษ์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ล าพูน

2557 มนตน์ภา  รักชาติ สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯต.พะตง สงขลา

2558 วรรณกร สมชัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง ล าพูน

2559 นิศาชล   ส าเร็จผล สถาบนั โรคผิวหนงั กรุงเทพมหานคร 

2560 จิรษฎา  สุวิชา สถาบนั โรคผิวหนงั กรุงเทพฯ 

2561 ศิริยพุา นนัสุนานนท์ สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
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2562 นคเรศ หงษย์นต์ สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร

2563 ธิดารัตน์ พิเชฐรุจิโรจน์ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กทม.

2564 ลกัษณารีย ์ทิทา สถาบนัราชประชาสมาสยั สมุทรปราการ

2565 เกรียงศกัด์ิ รักซอ้น สถาบนัราชประชาสมาสยั สมุทรปราการ

2566 เกษมณี สุภาพนัธ์ สถาบนัราชประชาสมาสยั สมุทรปราการ

2567 ปิยะพร  สายะสนธิ สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2568 เพียงใจ ปานวงน์ สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2569 สกลภทัร สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2570 เกรียงไกร  กาลพฤกษ์ สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2571 อิงลดา ศรีโภคา สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2572 ดวงมณี  อุ่นใจ สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2573 ภคัวฒัน์  บุญเจริญธนพจน์ สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2574 นงลกัษณ์ดีโคกน้อย สถาบนัโรคผิวหนงั กทม
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2575 อาลดัดา  เสาเอียง สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2576 เพญ็นภา  บุทอง สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2577 ศิรประภา อุการงศ์ สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2578 มณทิชา  สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2579 ณหทยั นุตารัย สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2580 กมลวรรณ แสงเรืองทอง สถาบนัโรคผิวหนงั กทม

2581 พุทธิกาญจน์ กิจจาบญัชา สถาบนัโรคผิวหนงั กทม.

2582 ระวีวรรณ  แยม้ผกา สถาบนัโรคผิวหนงั กทม., 

2583 ปุญชรัสม์ิ สว่างพนัธุ์ สถาบนัโรคผิวหนงั กรุงเทพ

2584 อมรรัตน์ โรจน์ปัญญาคุปต์ สถาบนัโรคผิวหนงั กรุงเทพมหานคร

2585 กนกวรรณ์ อุระอิต สถาบนัโรคผิวหนงั กรุงเทพมหานคร

2586 สุนีย์ กล่ินศรีสุข สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

2587 ลลิลภทัร ทา้วไธสง สถาบนัโรคผิวหนงั กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล สังกัด จังหวัด

กรุณาเช็ครายช่ือให้ถูกต้อง เพ่ือการลง CNEU ท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีช่ือไม่ตรงหรือผิดให้รีบแจ้งมาท่ีอีเมล ntptity@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ Virtual Conference

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ปีงบประมำณ 2563      

วันท่ี 14 - 15 กันยำยน 2563

2588 พสิษฐ์ เงางาม สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

2589 อรพรรณ วรรณกูล สถาบนัโรคผิวหนงั กรุงเทพมหานคร

2590 สุภาพร อตัเนย์ สถาบนัโรงผิวหนงั กรุงเทพมหานคร

2591 ดวงเดือน พิมพท์รัพย์ สสจ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

2592 อชิรญา   นาคฤทธ์ิ สสจ.นครก นครก

2593 ประทกัษว์ลั  สุขส าราญ สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

2594 อ้อพร บุติมุลตรี สสจ.บึงกาฬ บึงกาฬ

2595 น ้าฝน สอนสุภาพ สสจ.เลย เลย

2596 ธชักร โคตาตรี สสจ.เลย เลย

2597 สุภาณี  กิตติสารพงษ์ สสจ.สกลนคร สกลนคร

2598 พิมพพิ์ศา  พรหมศิริ สสจ.สกลนคร สกลนคร

2599 ดวงละพา กุดนอก สสจ.สกลนคร สกลนคร

2600 รัชนีวรรณ พนัเสนา สสจ.สกลนคร สกลนคร
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2601 ศิริวรรณ ณนครพนม สสจ.สกลนคร สกลนคร

2602 ปวีณา  เหมรา สสจ.สตูล สตูล

2603 ฆอร์ซานะ หะยแีวเด็ง สสอ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี

2604 วาริณี เอ่ียมสวัสดิกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. นนทบุรี

2605 อาทิตยา สิทธิพรหม ส านกัการสาธารณสุข ชลบุรี

2606 รัชชดา  สุขผ้ึง ส านกังานเขตสุขภาพท่ี8 อุดรธานี

2607 นเรศน์ ฐิตินนัทิวฒัน์ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 จงัหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

2608 จุฬาลกัษณ์  ฐิตินนัทิวฒัน์ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

2609 นนัทน์ภสั  ยทุธไธสงค์ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

2610 พทันนัท ์ พนัทะ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี12สงขลา สงขลา

2611
ชญัญพ์ชัร วฒันาสิริโยธิน 
(พรรณพชัร ทรงมะลิ) (ช่ือเดิม)

ส านกังานส่ธารณสุขอ าเภอธญับุรี ปทุมธานี

2612 ปาริชาติ  พุ่มพา ส านักงานสาธาณสุขจังหวัดสกลนคร สกลนคร

2613 งาม พิศ   ศิริ เวช ธ ารง ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดั อุดรธานี อุดรธานี 
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2614 ลีลวฒัน์ กองศูึ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั สกลนคร

2615 สุวภทัร นุ่มเจริญ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี กาญจนบุรี

2616 ณัฐพร ไชยประดิษฐกุล ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี

2617 จิราภรณ์ บุญปก ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ขอนแก่น

2618 เอมอรณัฐ เกียรติศกัด์ิวณิช ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัชลบุรี

2619 วิไลลกัษณ์ ใฝ่ใจดี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ ชยัภูมิ

2620 พรรณกนก วรวรรฒนนท์ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ ชยัภูมิ

2621 ฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตาก

2622 สุภาภรณ์ บญัญติั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก ตาก

2623 ธิดารัตน์ เล่ียวปรีชา ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นครพนม

2624 อุไรรัตน์  สายบวั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี ปทุมธานี

2625 ณัฏฐนนัท ์สารใจ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก พิษณุโลก

2626 จิตตานนัท ์แสงผาบ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน ล าพูน
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2627 โสมภทัร กุลโรจนสิริ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล สตูล

2628 สไบทิพย ์ วิเศษสิงห์ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล สตูล

2629 สุรีพร  อินทนพ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี อุดรธานี

2630 ปาริชาติ สาขามุละ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี อุดรธานี

2631 กนกวรรณ กุแกว้ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี อุบลราชธานี

2632 นิตยา ครองโชค ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง นครราชสีมา

2633 นราวุฒิ ค  าหอม ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัหิน ศรีสะเกษ

2634 ชมภูนุช ตะ๊ชุมภู
ห้องพยาบาลประจ าบริษทัซีพีออล ์จ  ากดั(มหาชน)ศูนยก์ระจายสินคา้RDC
 ล  าพูน ล าพูน

2635 จุฑามาศ ศรีทองอินทร์ อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่

2636 อุไร  เจริญมรรค เอกชน สงขลา

2637 มณวิภา สาครินทร์ กรุงเทพมหานคร

2638 ชยตุรา สุทธิลกัษณ์ กรุงเทพมหานคร

2639 ธชพรรณ  บ ารุงรัตน์ ระยอง
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2640 ศุภวรรณ อ้นล าพูน สมุทรสาคร

2641 ณัฐชานันท์ รัตนพิชยหิรัญ สมุทรสาคร

2642 อจัฉริยาพร เดชโยธิน อุบลราชธานี


