
รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ  

เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 15 

20 – 23 มกราคม 2563  

ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มผู้สนใจทั่วไป 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

1 นาย ญาณวรรธน ์ ศรีพิพัฒน ์ รพ.ปิยะเวท กรุงเทพมหานคร 

2 นาง นวัญรัชต ์ ไชยโสดารชัต ์ รพ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ ์

3 นางสาว เหมือนฝัน ศรีก าพล รพ.เขาวง กาฬสินธุ ์

4 นางสาว ยุวรัตน ์ เพชรรัตน์ รพ.เขาวง กาฬสินธุ ์

5 นางสาว ณัฐยา ตรัสศร ี รพ.เขาวง กาฬสินธุ ์

6 นาสาว อภิญญา ศิริพจนากร บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด ขอนแก่น 

7 นางสาว อาภัสรา พันขาม รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

8 นางสาว เบญจภรณ์ ต้นจาน รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

9 นาย ยุทธพงษ ์ คงเมือง รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

10 นางสาว สุภัชชา สุริยันต ์ รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

11 นางสาว ละอองดาว พันธุ์แสง รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

12 นางสาว สุจิตราภรณ ์ สืบสาย รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

13 นางสาว ธันยพัต โคทนา รพ.กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น 

14 นางสาว ปาริฉัตร จัดแจ้ง รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 

15 นางสาว ศิริพร ศรีเมือง รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 

16 นางสาว จิณณ์พัชร ์ ดวงปากเพ็ง รพ.เชียงยืน ขอนแก่น 

17 นางสาว รุจน์นลนิ พีระกมลโรจน ์ รพ.ภูเวียง ขอนแก่น 

18 นาง ยุพาวรรณ อ่อนอินทร์ รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 

19 นางสาว สุกานดา น้อยวัน รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 

20 นางสาว พัชราภรณ ์ แสงจันทร ์ รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

21 นางสาว ปวีณา จ าปาวงศ ์ รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 

22   นิภาวรรณ พลสิทธิ ์ รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 

23 นางสาว รัชน ี มูลวาร ี รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 

24 นาง จริยา ป้านเหลา่ รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 

25 นาย ภูวดล โสสีทา รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น 

26 นางสาว มาริสา กาบไกรแก้ว รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น 

27 นางสาว เกศินี ชิณหา รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น 

28 นางสาว กนกรัชต์ บุญแจด รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น 

29 นางสาว วรรณวิสา สุขสวัสดิ ์ รพ.สิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น 

30 นางสาว ขนิษฐา จันทิมา รพ.สิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น 

31 นางสาว ขนิษฐา ชัยปัจชา รพ.สิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น 

32 นางสาว ประภาพร พัดค้อ รพ.หนองเรือ ขอนแก่น 

33 นาย ราชันย ์ หล้าบ้านโพน รพ.หนองเรือ ขอนแก่น 

34 นางสาว อภิญญา ปะสาวะกัง รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 

35 นาง อมรรัตน์ พลส าโรง รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 

36 นางสาว ดวงกมล กลั่นบิดา รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 

37 นางสาว ณัฐชนิกรณ ์ ห่านค า รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 

38 นางสาว เบญจมาศ ฐิติเจริญศักดิ์ รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 

39 นาง น  าทิพย ์ ไพรค านาม วพบ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

40 นาง รุ่งทิพย์ พรหมบุตร วพบ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

41 นาง อรรยา คนใหม่ วพบ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

42 นาย ณรงค ์ ค าอ่อน วพบ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

43 นางสาว พลอยลดา ศรีหานู วพบ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

44 นาง เฉลิมชนม ์ เพียรสมบัต ิ รพ.สต.ช่องแสมสาร ชลบุร ี

45 นางสาว พรรณผกา ศรีดี รพ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ 

46 นางสาว ศิวร ี พงศ์ธีระดุลย ์ รพ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

47 นางสาว อรทัย ใสชาต ิ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียติ ชัยภูมิ 

48 นาย สุรเชษฐ ์ กิติศรีวรพันธุ์ รพ.นครพนม นครพนม 

49 นาง พิมลรัตน ์ ศรีธรรมวงษ์ รพ.นาแก นครพนม 

50 นางสาว แสงดาว วิสัยสา รพ.นาแก นครพนม 

51 นางสาว จารุวรรณ เฟสูงเนิน รพ.กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 

52 นางสาว ปริญญาภรณ ์ แก้วกองนอก รพ.กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 

53 นาง เบญจลักษณ ์ เอ่ียมละออง รพ.กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 

54 นางสาว ชไมพร ทองประภา รพ.กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 

55 นางสาว สุดารัตน ์ พยัคฆ์เดช รพ.กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 

56   ภัทรากุล กวนเมืองใต้ รพ.กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 

57 นางสาว พัชรินทร ์ เชื อจ ารูญ รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 

58 นางสาว อุษาวด ี พิมพ์ภักดี รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 

59 นาย กุลโรจน ์ อ้อยกลาง รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 

60 นางสาว มยุร ี แก้วพูน รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 

61 นาง ส าเนียง ไตรพิริยะวงศ ์ รพ.โชคชัย นครราชสีมา 

62 นางสาว อนงค์ลักษณ ์ ประทุมแสง รพ.บัวใหญ ่ นครราชสีมา 

63 นางสาว ชุตินนัท ์ ใบพิมูล รพ.บัวใหญ ่ นครราชสีมา 

64 นางสาว สิริลักษณ ์ เฉกแสงทอง รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 

65 นาง ทิพาพัทธ ์ หงษา รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 

66 นางสาว ชญาภา รอดวินิจ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 

67 นางสาว พิจิตรา ยอดสง่า รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 

68 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์สม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 

69 นางสาว ศิริพร ทิพย์สูงเนนิ รพ.สีคิ ว นครราชสีมา 

70 นาง พิมภ์ณภัทร ศรีขวัญ รพ.สีคิ ว นครราชสีมา 

71 นางสาว วารณุี ชุ่มสูงเนนิ รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 

72 นาง พรชนก วิวัฒโนดม รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

73 นางสาว กัญญาภัทร กู้พิมาย รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 

74 นาง จริยา ชินนธิิพัฒน ์ รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 

75 นางสาว ภิญญาพัชญ ์ ทิศกระโทก รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 

76 นางสาว วราภา แหลมเพ็ชร ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

77 นางสาว สาคร ชูกลิ่น รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

78 นาง ณิชนนัท ์ ทองพันธ ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

79 นาง พาวิณ ี อาจจุฬา รพ.บุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ 

80 นางสาว อมรรัตน์ คงงาม รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

81 นาย ณภัทร์ ส ารวมจิต รพ.บุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ 

82 นางสาว วรรณนภา โพธิยา รพ.บุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ 

83 นางสาว สุคนธรส จันทร์เพ็ญ รพ.บุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ 

84 นาย วัชรพล ธรรมขันธ์ รพ.บุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ 

85 นางสาว พิมพ์พร  บุญบ ารุง รพ.บุรีรมัย์ บุรีรัมย์ 

86 นาง สุขศิร ิ แสงทอง รพ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 

87 นางสาว เนตรกมล เมาลีทอง รพ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 

88 นางสาว กรรณิกา ศรีผา รพ.สหเวช พิจิตร 

89 นางสาว รัตนาพร จันทร์พวง รพ.สหเวช พิจิตร 

90 นางสาว ตวงพร ดีบ้านใหม่ รพ.สหเวช พิจิตร 

91 นางสาว ธิดาพร เทียนล า รพ.สหเวช พิจิตร 

92 นางสาว คคนางค ์ ศรีวงษ์ราช รพ.กุดชุม ยโสธร 

93 นางสาว ศิริสา อุตเสนา รพ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 

94 นาง ปนัสดา ค าสะอาด รพ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 

95 นาย ธนวัฒน ์ ศรีวะรมย์ รพ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 

96 นาง สุพร ขัดค า รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุร ี

97 นางสาว ปุญพิมญชุ ์ แตงอ่อน รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุร ี

98 นาง เปรมฤดี แสงสุวรรณ รพ.ล าปาง ล าปาง 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

99 นางสาว ณฤด ี จุลพงษ ์ รพ.ล าปาง ล าปาง 

100 นาง จตุพร วันทองสุข รพ.เลย เลย 

101 นางสาว สุชาดา ค าสิงห์ รพ.เลย เลย 

102 นาย อภินันท ์ สิทธิพร รพ.น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

103 นางสาว นิสา สมาน รพ.วังหิน ศรีสะเกษ 

104 นางสาว สุรันดร วิถ ี รพ.วังหิน ศรีสะเกษ 

105 นางสาว จารวี ผิวหอม รพ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

106 นาย จักรกฤษ เตียนสิงห์ รพ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

107 นางสาว อินทิรา ศรีกะชา รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

108 นางสาว ณัฏฐณิชา ชิณวงศ ์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

109 นาย นัฐพร สุภาพรม รพ.ค าตากล้า สกลนคร 

110 นางสาว ชวิศา ยืนยั่ง รพ.ปลาปาก สกลนคร 

111 นางสาว ขวัญจิต เคนนาด ี รพ.ปลาปาก สกลนคร 

112 นางสาว พัชรา ปราบศัตร ู รพ.โพนนาแก้ว สกลนคร 

113 นาง ศิริพร สุขพงษ ์ รพ.โพนนาแก้ว สกลนคร 

114 นาง ลักษณา คงทรัพย์ รพ.เขวาสินรินทร ์ สุรินทร ์

115 นาง เสาวลักษณ ์ เจนถูกใจ รพ.เขวาสินรินทร ์ สุรินทร ์

116 นางสาว จิราภา ค ายา รพร.ท่าบ่อ หนองคาย 

117 นางสาว ศศิวิมล แข็งแรง รพร.ท่าบ่อ หนองคาย 

118 นาง เรียม กุลสิงห์ รพ.เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 

119 นางสาว พัชร ี ป้านภูม ิ รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธาน ี

120 นางสาว กฤษณา พานิพฒัน ์ รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธาน ี

121 นางสาว ศิริยา ไชยคต รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธาน ี

122 นางสาว สุนาร ี เนื่องภักดี รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธาน ี

123 นางสาว อัจฉราพร สุป้อง รพ.กรุงเทพอุดร อุดรธาน ี

124 นางสาว พชรวรินทร ์ วรรณศิลป์ รพ.กุมภวาปี อุดรธาน ี



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

125 นางสาว ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิร ิ รพ.ศรีธาตุ อุดรธาน ี

126 นางสาว คชาภรณ ์ สอนสุภาพ รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

127 นาย ภานุพงษ ์ อุปโคตร รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

128 นางสาว จุรีพร ศรีคัตนาม รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

129 นางสาว สุดารัตน ์ บ่อค าเกิด รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

130 นาย วันชัย แก้วมุงคล รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

131 นาย พัทธดนย ์ เหมวีระศักดิ์ รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

132 นางสาว นิภาพร ประศรีทะโก รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

133 นางสาว เบ็ญจมาพร พลเทพ รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

134 นาย วิทยา กาเจริญ รพ.อุดรธานี อุดรธาน ี

135 นางสาว สุภาพร แสงหิน รพ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธาน ี

136 นางสาว ปลิตา เจริญรัตน์ รพ.อุบลรักษ์ธนบุร ี อุบลราชธาน ี

137 นาง ชวิศา ค าอ่าง รพ.อุบลรักษ์ธนบุร ี อุบลราชธาน ี

138 นางสาว ขวัญรัตน์ อบสุข รพ.อุบลรักษ์ธนบุร ี อุบลราชธาน ี

139 นางสาว พัชรินทร์  กวานเหียน รพ.อุบลรักษ์ธนบุร ี อุบลราชธาน ี

140 นางสาว ลัดดาวรรณ ชมภูโคตร รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

1 นางสาว พยอม บุญสุด รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
2 นางสาว ปนัดดา แปนนอก รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

3 นางสาว วชิราภรณ ์ ฤาชา รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

4 นางสาว เพชรประกาย นามคุณ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
5 นาง นิตยา รัตนโชติมณ ี รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

6 นางสาว พิณรัตน ์ เฉิดทรัพย์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
7 นางสาว กนกพร  คงเพ็ชร์  รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

8 นางสาว พรสวรรค์  เทียนชัยพนา  รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
9 นางสาว รจรินทร์ ปลั่งกลาง รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

10 นางสาว พรนภัส ชามะรัตน ์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
11 นางสาว ณัฏยา ศรีมูลมาตย ์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

12 นางสาว หัสดาวรรณ พิเนตร รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
13 นางสาว มณีรัตน์ นามคุุณ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

14 นาย พลทรัพย ์ วินทะไชย ์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
15 นางสาว ผกามาศ โฮมราช รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

16 นางสาว นิลาวลัย ์ จันทอง รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

17 นางสาว เจนจิรา แก้วบุปผา รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
18 นางสาว ภัทร์สุดา สารธ ิ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

19 นางสาว อัจฉรา สัจจเจริญพงษ ์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
20 นางสาว พัชราภรณ์  ค าพิบาล รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

21 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์  พิพัฒนภูมพิร รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
22 นางสาว รุ่งนภัส มณีหมุด รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

23 นางสาว ปนัดดา ศรีคูณ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
24 นางสาว วรรณพร วรพันธ ์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

25 นางสาว สุภาพร ศรีฮาตร รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
26 นางสาว กาญจนา เข็มทอง รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

27 นาง พิรุณพร ปะวะสา รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

28 นางสาว กนกฤทัย ยามโสภา รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
29 นางสาว สุุพัตรา สังข์ชาต ี รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

30 นาง ณขวัญ จังภคณัฐกิจ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
31 นางสาว สุทธิสา ศรีน้อย รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

32 นางสาว สุภาภรณ์ เหง่าชัย รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
33 นางสาว ศศิธร เทียนอบ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

34 นางสาว ทิพวรรณ บุุญพร้อม รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
35 นางสาว รุจิรา บุญปก รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

36 นางสาว นันทิยา แก่นพุฒ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
37 นางสาว ศิลป์ศุภา  ภูมิเรศสุนทร รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

38 นางสาว อัยดา  นุพินพิศ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

39 นางสาว ณัฐญา  แบบอย่าง รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
40 นางสาว สุจิตรา ยั่งยืน รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

41 นางสาว ภัทรภรณ์ ภูกองไชย รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
42 นางสาว วิภาว ี ลือก าลัง รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

43 นาย กิตติพงษ ์ ด่างน าุเที่ยง รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
44 นางสาว วรรณวิภา วันเมืองเก่า รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

45 นางสาว กาญจนา บรรจงปร ุ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
46 นาง อรอุรา สารีพร รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

47 นางสาว สุพิน ซิมลิ่ม รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
48 นางสาว ศิริภรณ์ บุบผา รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

49 นาง สญามล ทองจินดา รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 
50 นางสาว ทิพวรรณ ผกานนท ์ รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

51 นาง สุพนิดา เครือศิริกุล รพ.ศรีนครินทร ์ ขอนแก่น 

52 นางสาว พิมพ์ชนก  ทองค าจันทร ์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มโรงพยาบาลขอนแก่น 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

1 นางสาว ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 
2 นางสาว วิภาวด ี แก้ววงษา รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

3 นางสาว แพรไพลิน นิยมกิจ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

4 นางสาว กาญจนา ชาวประสนั รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 
5 นางสาว สุภาภรณ์ นิลอร่าม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

6 นาย มิตรภาพ นพเสาร ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 
7 นาง จิราพร  น้อมกุศล หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ รพ.

ขอนแก่น 
ขอนแก่น 

8 นางสาว กุลวดี  บัณดิษฐ ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

9 นางสาว  สมพร  ล้วนศรี รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 
10 นางสาว  ศิริวรรณ  โพธิ์ชัย รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

11 นางสาว  ชุติมา  ประเจียด รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 
12 นางสาว  ปุณยนชุ  นาเมืองจันทร ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 

 

กลุ่มศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สถานที่ท างาน จังหวัด 

1 นาง ชนัญญา กังก๋ง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแก่น 
2 นาย ณัฐวุฒ ิ สารขันธ ์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแก่น 

3 นางสาว ปาริชาต ิ อินทชัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแก่น 
4 นางสาว พรีมาพันธ ์ วิไลวรรณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแก่น 

5 นางสาว พิมพ์ผกา ผลบุญ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแก่น 

6 นางสาว สุดาวรรณ นุศาสตร์เลิศ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแก่น 

 


