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/ล ำดับที่... 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจ าปี 2563 

เรื่อง: ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น 

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ในยุคประเทศไทย 4.0 

ระหว่างวันที่ 20 – 24  มกราคม  2563  ณ ห้องประชุมพลต ารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

รหัสกิจกรรม  E009-M-63-C2-0001-1   หน่วยคะแนนที่ได้รับ  34.5  คะแนน 

**************************************** 

ล าดับที่                       ชื่อ – สกุล 

1 นำงสำวจินตนำ มูลสุรินทร์ 

2 นำงปรียำวี โสที 

3 นำงหอมทรัพย์ สุทธิสำร 

4 นำงพิศมัย สูตรสุวรรณ 

5 นำงชนัฏฐพร จันทยำพำณิช 

6 นำงบุญศิริ จันทนะ 

7 นำงสำวโสภำภรณ์ พลจำงวำง 

8 นำงประไพ กำญจนกัณโห 

9 นำงณัฐวิภำ หมั่นกุล 

10 นำงวนำพร วงค์สงำ่ 

11 นำงสำวจุฬำภรณ์ ฮำมวงศ์ 

12 นำยรัชชำนนท์ ดุมแก้ว 

13 นำงรัชนี ศรดีำรักษ์ 

14 นำงบุญชอบ เสรีธรรมพิทักษ์ 

15 นำงพรสงกรำนต์ มนตค์ำถำ 

16 นำงธิดำรัตน์ ดวงค ำนอ้ย 

17 นำงสำววิไลวรรณ ศรสีว่ำง 

18 นำงศิวะพร ศริิสวัสดิ์ 
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/ล ำดับที่... 

ล าดับที่                       ชื่อ – สกุล 

19 นำงขนษิฐำ สำรีพล 

20 นำงบังอร มูกองไชย 

21 นำงบุษรินทร์ สุวรรณมำโจ 

22 นำงวันวิสำห์ บัวสำย 

23 นำงสำวกุลชลี แสงสวำ่ง 

24 นำงสำวฐิตินันท์ เกษมสิน 

25 นำงสำวรักษณำ ทอนใจ 

26 นำงกนกวรรณ ดวงจันทร์ 

27 นำงปริยำภัทร บุตรบุรี 

28 นำงบุษกร แก้วกล้ำ 

29 นำงพิมพ์ญดำ สุนำ 

30 นำงสำวพนมพร อัตติยะ 

31 นำงสุพรรณพร แดงชำตทิวีวัฒน์ 

32 นำงสำวขวัญตำ ค ำพิรัง 

33 นำงสำวกุลนัดดำ อภัยโส 

34 นำงสำวพิสสมัย โคโบโล 

35 นำงสำวนิสำชล   พุทธกัง 

36 นำงยุพำพรรณ อ่อนมณี 

37 นำงสุภัค จันทร์สองดวง 

38 นำงลักษมี แสงสวำ่ง 

39 นำงสำวสุกัญญำ สิงหก์ุล 

40 นำงณัฐชนันท์ ดวงก้งแสน 

41 นำงวิไลแก้ว มุงธิสำร 

42 นำงสำวสงวน กิติศรวีรพันธุ์ 

43 นำงเพ็ญแข พรมวิชัย 
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ล าดับที่                       ชื่อ – สกุล 

44 นำงทิพย์สุดำ ค ำสำ 

45 นำยธีตภิูมิ นำวำนันทกุล 

46 นำงมยุรี ศรสีมบูรณ์ 

47 นำงพรเพ็ญ แก้วยก 

48 นำยธนำกรณ์ แก้วยก 

49 นำงณัชปภำ กวำนเหียน 

50 นำงนวพร เกตุสระ 

51 นำยสุดเขตต์ สุรินทร์ตะ๊ 

52 นำงสำวรินทร์หทัย ธนพรสิทธิกูล 

53 นำงปำริชำติ คชสำร 

54 นำงวรำภรณ์ สำรทอง 

55 นำงรุ้งทิวำ จันทร์งำม 

56 นำงรุ่งนภำ           พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

57 นำงรำตรี บุญมี 

58 นำงสำวสุดำพันธ์ อ้วนโสดำ 

59 นำงสำวประวีณำ สีหนองห้ำง 

60 นำงลักษมี แก้วชำลุน 

61 นำงพนิดำ แสนหอม 

62 นำงสำวกนกวรรณ นำโสม 

63 นำงสำวเสำวภำ ชัยชติ 

64 นำงสำวนันทนำ วงค์แก้ว 

65 นำงอัญชุลี อึง้อุปละชัย 

67 นำงสำวสำยฝน ใจทัด 

68 นำยชำลี ธนกุล 

69 นำงสำวขวัญเรือน กล้ำขยัน 
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ล าดับที่                       ชื่อ – สกุล 

70 นำงสำวทวีลักษณ์ วงค์ตำเทพ 

71 นำงสุภัตรำ บุตรวงศ์ 

72 นำงสำวเรืองรอง จันทรโคตร 

73 นำงจิรำภรณ์ ภูรทิัตตำนนท์ 

74 นำงสำวลลดำ บัวชุม 

75 นำงสำวหิรัญญิกำร์ ศรหีำเศษ 

76 นำงนุจรี แมดมิ่งเหงำ้ 

77 นำงหน่อย รำโช 

78 นำงอุไรวรรณ โยลัย 

79 นำงประคอง อุปสุ 

80 นำงสำวศิริวรรณ วงค์แสงสอน 

81 นำงพิลัยพร อนุษำพงษ์ 

82 นำงขวัญชนก แมดมิ่งเหงำ้ 

83 นำงมำลัย อุนำพรม 

84 นำงลมหนำว คะปัญญำ 

85 นำงัทรภร พิมทอง 

86 นำงวิภำวัณย์ เงินงำม 

87 จำ่เอกอนันต์ แก้วกิ่ง 

88 นำงสำวศิรินันท์ สุขคณำ 

89 นำงสุพัสตำ พินจิมนตรี 

90 นำงพิศมัย หอมออ่น 

91 นำงสำวจินตนำ วงค์กระโซ่ 

92 นำยสมจิตร พลเทพ 

93 นำงอรุณี นำเมืองจันทร์ 

94 นำงปัณฑิกำ ลียำงคะบุตร 
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ล าดับที่                       ชื่อ – สกุล 

95 นำงสำวนีย์ ศริิโคตรวงค์ 

96 นำงสำวอลิษำ ฤทธิธรรม 

97 นำยเสกสัณห์ นิยมธรรม 

98 นำงนวพร ประสพธัญญำ 

99 นำงสำวมุกดำ ปัญญำดิลกพงษ์ 

100 นำงสำวจินดำวรรณ ก้อนยำ 

101 นำงปำริชำติ ผำสุก 

102 นำงสำวศิริวรรณ โนนตูม 

103 นำงสำวพิมพ์ลดำ นำโสก 

104 นำงจิระวัลย์ ศลิำอุดม 

105 จำ่เอกปัญญำ ซื่อตรง 

106 นำงสำวภูนรีัตน์ ลีพ้ล 

107 นำงสำวนุชธิดำ จันทร์พวง 

108 นำงเพ็ญประภำ พลหำรำช 

109 นำงอรรชร สุนทรำรักษ์ 

110 นำงสุจิตรำ ซองทุมมินทร์ 

111 นำงวิมลทิพย์ ขันติยะ 

112 นำงปนัดดำ บุญรำช 

113 นำงธิสำชล  ธันยำวรำธร 

114 นำงยุพยงค์ อุดำนนท์ 

115 นำงวิภำรัตน์ สุธรรม 

 


