


หน้า ๒ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบหนังสืออนุมัติฯ ๒๕๖๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทาง 

ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑. สาขาการผดุงครรภ์ 

    ๑.๑ ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ จ านวน ๓ คน 

๑) นางกมลนัทธ์ วุฒิสาร รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

๒) นางสาวทิฐิยา มุริจันทร์ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

๓) นางสาวอาภาพร ศีระวงษ์  รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ

๒. สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก 

    ๒.๑ ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ จ านวน ๑ คน 

๑) นางสาวขนิษฐา ใจชื่น รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธาน ี

๓. สาขาการพยาบาลเด็ก 

    ๓.๑ ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ จ านวน ๑๑ คน 

๑) นางกฤษณา   ภูผิวเดือน รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

๒) นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล  รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ 

๓) นางสาวกัลยารัตน์    เคนไชยวงศ์ รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 

๔) นางฐิติมา   แซ่เต้ รพ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

๕) นางทิพย์วัลย์   ระวิพันธ์  รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ 

๖) นางสาวพงษ์ราตรี    หิรัญเกิด รพ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 

๗) นางสาวรัตติกาล มณีนุตร์ รพ.แม่สอด  จ.ตาก 

๘) นางสาววันเพ็ญ ทิพม่อม รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 

๙) นางสาวศิรินทร์ทิพย์   พันธุ์ทอง รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 

๑๐) นางสุนันต์ทา   พิลุน  รพ.มหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 

๑๑) นางอุทัยวรรณ สังฆะมณี รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 

๔. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

    ๔.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแล้ว และยังคงปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขาอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ คน 

๑) นางสาวสุธิดา    พุฒทอง   รพ.สุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎรธ์านี 

    ๔.๒ ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ จ านวน ๒๒ คน 

๑) นางสาวกนกวรรณ   ปะนาตา   รพ.ขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

๒) นางกรรณิการ์ ยิ่งยื่น   รพ.ศรีนครินทร์  จ.ขอนแก่น 
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๓) นางสาวกัลยารัตน์    หล้าธรรม  รพ.ศรีนครินทร์  จ.ขอนแก่น 

๔) นางกิตติญาภรณ์ พันวิไล   รพ.วชิรพยาบาล  กรุงเทพฯ 

๕) นางสาวจรินทร์ พวกยะ   รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

๖) นางสาวจิราพร คล่องการ  รพ.ขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

๗) นางชุลินดา    ทิพย์เกษร  รพ.ชลบุรี  จ.ชลบุร ี

๘) ดร.นงลักษณ์  อนันตอาจ  รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

๙) นางสาวผกา    แก้วมณี   รพ.นครปฐม  จ.นครปฐม 

๑๐) นางพรเพียร    วชิราเจียรนนท์  รพ.ศรีนครินทร์  จ.ขอนแก่น 

๑๑) นางสาวพรโสภา แก้วแดงดี  รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

๑๒) นางลดาวัลย์    มาลัยเจริญ  รพ.สต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

๑๓) นางสาววรัญญา เกษไชย   รพ.พระนารายณ์มหาราช  จ.ลพบุรี 

๑๔) นางสาววราภรณ์ พงภักดิ์ขวัญ  รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

๑๕) นางสาววิจิตรา ปิ่นน้อย   รพ.สระบุรี  จ.สระบุรี 

๑๖) นางสุทธิพร    วรบรรณากร  รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 

๑๗) นางสาวสุมาลี    ฝ่าซ่าย   รพ.แม่สอด จ.ตาก 

๑๘) นายสุรัตน์    คร่ าสุข   รพ.มหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

๑๙) นางสาวหนึ่งฤทัย อุดเถิน   รพ.วชิรพยาบาล  กรุงเทพฯ 

๒๐) นางอาดีละห์    สะไร   รพ.ยะลา จ.ยะลา 

๒๑) นางเอมอร    ขุนเพชร   รพ.ท่าแพ จ.สตูล 

๕. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

    ๕.๑ ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ จ านวน ๔ คน 

๑) นางสาวกาญจนา    วิเชียร   รพ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 

๒) นางสาวปิติพร    สิริทิพากร  รพ.ศิริราช  กรุงเทพฯ 

๓) นางสาวสารภ ี ศรีโสภณ  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 

๔) นางสาวสิริพรรณ สีตะแกะ  รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร ์

๖ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

    ๖.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแล้ว และยังคงปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขาอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๒ คน 

๑) นางสาวณัฏฐพัชร  สุนทโรวิทย์  รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์  จ.เลย 

๒) นางวนาลักษณ์ รอวิลาน   รพ.ภูเพียง จ.น่าน  

    ๖.๒ ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ จ านวน ๑๕ คน 

๑) นางสาวกรรณิการ์    ชื่นสมบัติ  รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์  จ.เลย 
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๒) นางสาวจันทิรา เมฆวิลัย   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพฯ 

๓) นางสาวณัชชา แรมก่ิง   รพ.สต.บ้านหนองชุมแสง จ.เพชรบุรี 

๔) นายธวัชชัย    พละศักดิ์  รพ.พระศรีมหาโพธิ์  จ.อุบลราชธานี 

๕) นางธัญญารัตน์ ขอบทอง  รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

๖) นางสาวปาริชาติ   ขุนศรี   รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 

๗) นายพยุงศักดิ์ ฝางแก้ว   รพ.พระศรีมหาโพธิ์  จ.อุบลราชธานี 

๘) นางพัชราวไล ควรเนตร  รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า จ.พระนครศรีอยุธยา 

๙) นายวีระ  เนริกูล   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 

๑๐) นางสาวศิริลักษณ์    แสงส่อง   รพ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

๑๑) นางสุจิตรา    ฤทธิ์มนตรี  รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

๑๒) นางสุนันทา    นวลเจริญ  รพ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

๑๓) นายอดิศักดิ์  ชัยศิริ   รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์  จ.เลย  

๑๔) นางอินทุกานต ์   สุวรรณ์   รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

๑๕) นางสาวอมราภรณ์   ฝางแก้ว   รพ.พระศรีมหาโพธิ์  จ.อุบลราชธานี 

๗. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

    ๗.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแล้ว และยังคงปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขาอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ คน 

๑) นายอาคม    รัฐวงษา   รพ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม 

    ๗.๒ ผู้ทีย่ังไม่เคยสอบ จ านวน ๑๒ คน 

๑) นางคณิตตา    อินทบุตร  รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

๒) นางชฎาภรณ์    ศรบุญทอง  รพ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 

๓) นางธีรนุช     ชละเอม   รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 

๔) นางสาวณภาภัช ควรดี   รพ.สต.หนองเล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 

๕) นางพัชรินทร์    นะนุ้ย   รพ.ยะลา  จ.ยะลา 

๖) นางเพ็ญศรี    โภชนกิจ   รพ.สต.คลองรี  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา 

๗) นางนันทิกานต์ หวังจิ   รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

๘) นางสาวศิริญญาพัทร์  พรหมวิอินทร์  รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ

๙) นางอกนิษฐ์    ชาติกิจอนันต์  รพ.สุรินทร์  จ.สุรินทร ์

๑๐) นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิรงค์  รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูม ิ

๑๑) นายเอกชัย    ภูผาใจ   รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

๑๒) นางอ้อยใจ    ศิริกาญจน์  รพ.สต.บ้านโนนสว่าง  จ.อุดรธานี 
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๘. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  

    ๘.๑ ผู้ทีย่ังไม่เคยสอบ จ านวน ๑ คน 

๑) นางสาวอิฏฐาพร ค ากุ้ม   รพ.เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ 

๙. สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก  

    ๙.๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแล้ว และยังคงปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขาอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ คน 

๑) นางสาวอุมาพร อินทวงศ์  รพ.พังงา  จ.พังงา 
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