
ล ำดบั  ต ำแหน่งสำยงำน หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์

1 นางสาวจิตรลดา สมบัติ เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 088-5946552

2 นางสาวณัฐศศิ วงค์งาม เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 098-9145592

3 นางรุจิเรศ ปิน่โต เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 085-2692293

4 นายคนึงนิตย์ ค าภากุล เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 083-3694945

5 นางสาวนิศารัตน์ สังคะรัมย์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ฯ 089-4914093

6 นางสาวนิตยา แดงสี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ CCU 086-5679754

7 นางสาวภานุมาศ โฉมไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ENT 081-1407400

8 นางสาวพรสุดา กะเสมรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ENT 095-8519361

9 นายศิลาเพชร ศรีลาเลิศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 064-9386559

10 นางสาวธิดารัตน์ มาประจง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 095-6020874

11 นางสาวรุ่งฤดี ทองบ่อ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 097-2978263

12 นางสาวจุฑามาศ พิมพ์มา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 085-0589362

13 นางสาวปรียาพร แสนมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ MICU 088-3444319

14 นางสาวรัตติยาภร ศรีโสภณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ MICU 080-7992132

15 นางสาวกรรณิการ์ เกษไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ NICU 087-0232489

16 นางสาวปิยะนุช แสนสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ SICU 088-7439354

17 นายวัชรพล ธรรมขันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ SICU 095-8319223

18 นายณัฐวุฒิ รังกล่ิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Stroke unit 062-3404745

19 นางสาวสุพัตรา กระแสจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Stroke unit 082-1336631

20 นางสาวพิมพ์วิมล พันขุนทด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Stroke unit 086-4287607

21 นางสาวสุมาลี ไหมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Stroke unit 098-5197029

22 นางสาวพนิดา กาวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย 086-4999698

23 นางสาวลักษิกา สาละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย 095-6029177

24 นางสาววิมลรัตน์ จงสู้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย 099-0151301

25 นางสาวพนิดา สุระภี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง 086-0437457

26 นางสาวอังคณา จันทจร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง 083-0120298

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรมปฐมนิเทศขำ้รำชกำรบรรจุใหมโ่รงพยำบำลบุรีรัมย์  ประจ ำปี  2564  

“หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรทีด่”ี

รุ่นที ่ 1  วันที ่1 - 6  พฤศจิกำยน   2563

ณ  ห้องประชมุ  901  อำคำรเฉลิมพระเกียรตใินโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ  (2 เมษำยน 2558)  โรงพยำบำลบุรีรัมย์

 ชื่อ - สกุล
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 ชื่อ - สกุล

27 นางสาวรติพร ดากรุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กุมารเวชกรรม 3 092-5283401

28 นางสาวอรทัย  ธรรมประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กุมารเวชกรรม 4 062-1053241

29 นางสาวธมนวรรณ ลูกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลินิกนมแม่ 088-0417310,094-4078506

30 นางสาวรัตนา สานนท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 080-9943423

31 นางสาวชฎาทิพย์ ตรีศร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 080-1560587

32 นางสาวกนกวรรณ สวัสดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พิเศษศัลยกรรม 10 098-5672037

33 นางสาวเกตุวดี ไชยหงษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พิเศษสหสาขาอายุรกรรม 7 088-4684341

34 นางสาวปพิชญา สังข์ทองรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พิเศษสหอายุรกรรมชั้น 8 061-3385938

35 นางสาวพิชณ์ญาณี วรรณโกษิตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พิเศษสูติกรรม 5 098-1549195

36 นายวิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 065-2709265

37 นางสาวกรกช ไลไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 085-1609998

38 นางสาวชลาลัย ชัยสอน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 096-6890823

39 นางสาวเอมอมร อุดร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 095-6640235

40 นางสาวพรรณอร ปิงรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 099-2099666

41 นางสาวปาลิกา ต๊ิบตุ้ย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 081-0343464

42 นางสาวสุทธิดา จันทรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 4 088-1081577

43 นางสาวกนกพิชญ บุญออน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 4 087-2416115

44 นางสาวสุธารส สังข์สนิท พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 4 091-8353470

45 นางสาวนุชนาถ จ าปาอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 5 085-3079592

46 นางสาวอรอุมา  สารากูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมหญิง 7 088-3512883

47 นายสุนทร โมครัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สงฆอ์าพาธ 084-9600645

48 นางสาวศิวาพร พงศิริวิลัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สูติกรรม 1 093-4268811

49 นางสาวนิศาชล ผกามาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สูติกรรม 2 090-1044689

50 นางสาวสุพิชฌาย์ ซ้ึงศิริทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องคลอด 084-4296899

51 นางสาวศรัณยา พิศมัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องคลอด 090-2590590

52 นางสาวอภิญญา อ่อนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 064-4533320
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53 นางสาวนริศรา คิดประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 085-4148788

54 นางสาวสุวนันท์ ดีล้อม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 091-4678901

55 นางสาวธัญญาลักษณ์ พลหาญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 094-3749077

56 นางสาวมณีรัตน์ ชะบังรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 090-2411163

57 นางสาวศิริกัญญา อินห้างหว้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 065-1926905

58 นายชัชวาลย์ เกษนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 084-7252585

59 นางอุมาพร ลุนพรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 086-0975893

60 นางสาวดารณี เชื้อเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 093-0681393

61 นางสาวกัญญาวีร์ ก้อนค าใหญ่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 092-2806919

62 นางสาวสุชาดา คงค าวร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 098-1532454

63 นางสาวขวัญเมษา พิมพ์สวรรค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 094-2615799

64 นางสาวอ าไพ ป้องดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 098-2600539

65 นางสาวพิมพ์ทอง รักศร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 061-7968801

66 นางสาวรัตนา ภูสองชั้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 096-7955359

67 นางสาวอารีรักษ์ ศรีจานเหนือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 063-0024626

68 นางสาวกิตติลดา เกษมลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 094-2890623

69 นางสาวประภาพร พายไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 084-2889480

70 นางสาวทิพวัลย์ สัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 098-0021108

71 นางสาวพนิดา ผิวเฮ่าขา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 083-3635234

72 นางสาวปภาวดี คิดสงวน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 3 095-2785419

73 นางสาวสุดารัตน์ มูลศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 3

74 นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิเขต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4 064-4890216

75 นางสาวช่อผกา ปินะการัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4 090-2723881

76 นางสาววรรณิดา สุขแสนสี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4M 082-1415501

77 นางสาวนิตยา ใจทอง นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏบิติัการ พยาธิวิทยากายวิภาค 095-6217475

78 นางสาววราภรณ์ เข็มขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทันตกรรม 081-4910989
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79 นางประภาสินี มุ่งเจียกกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 095-5285055

80 นางสาวปิยวรรณ นาคินชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สิทธิบัตร 088-5838597

81 นางสาวจุฑาทิพย์ เทียนวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สุขศึกษา 064-0658229

82 นางสาวเฟือ้งฟ้า ราชประโคน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อาชีวเวชกรรม 093-4848342

83 นางสาวกิตติยา ตระกูลรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เวชกรรมสังคม 099-4728998

84 นางสาวนิศารัตน์ สุทธิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เวชกรรมสังคม 080-4669843

85 นางกชณา ทองศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ สาขา 1 065-9935441

86 นางสาวจุฑาทิพย์ พลเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ สาขา 1 095-6146502

87 นางสาวศศิกานต์ เยี่ยมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ สาขา 3 097-3409135

88 นายวสุวัชร เบ็ญณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ER 098-6202611

89 นางสาวกิตติยา วงศ์สาสืบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ER 065-5541941

90 นายพีรดนย์ สงวนรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ER 083-3822167

91 นางสาวสุกัญญา บุษบงไพรวัลย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 087-5622740

92 นางสาวกมลทิพย์ กวมรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ 061-9953522

93 นางสาวพรพิมล สุดสงวน นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จิตเวช 088-6245993

94 นางสาวปัญจพร เสนาปักธงไชย นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟืน้ฟู 089-0177127

95 นางสาวปริยฉัตร หล่ิววิรัช นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟืน้ฟู 084-6744144

96 นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจกระเสน นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟืน้ฟู 082-6256602

97 นางสาวดลชนก แสนรัมย์ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนศาสตร์ 064-2242998

98 นางสาวณัฐปภัสร์ อริยอนันตชัย นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนศาสตร์ 084-2242998

99 นายประเสริฐศักด์ิ ดวงนิล นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 087-2537274

100 นางสาวศุภวรรณ สิทธิมงคล นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 095-4159131

101 นายสุริยา อาญาเมือง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 080-4823340

102 นางสาวกานตรินทร์ พันธุฉ์ลาด เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏบิัติงาน เภสัชกรรม 091-0572901

103 นางสาวสุกัญญา ชะแงมรัมย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏบิัติงาน เภสัชกรรม 094-3947555

104 นางสาวศิริรัตน์ สืบเทพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏบิัติงาน เภสัชกรรม 095-6522179



ล ำดบั  ต ำแหน่งสำยงำน หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรมปฐมนิเทศขำ้รำชกำรบรรจุใหมโ่รงพยำบำลบุรีรัมย์  ประจ ำปี  2564  

“หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรทีด่”ี

รุ่นที ่ 1  วันที ่1 - 6  พฤศจิกำยน   2563

ณ  ห้องประชมุ  901  อำคำรเฉลิมพระเกียรตใินโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ  (2 เมษำยน 2558)  โรงพยำบำลบุรีรัมย์

 ชื่อ - สกุล

105 นายภูวนัย นุชเวช เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ER 064-2622103

106 นายวชิรวิทย์ โมนาติ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ER 098-1672679


