
ล ำดบั  ต ำแหน่งสำยงำน หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์

1 นางสาวรัตนพร บ าราศทุกข์ เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 083-3787447

2 นายธิติพิชญ์ ซารัมย์ เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 083-1499509

3 นางสาวธัญมน ไกรรณภูมิ เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 083-1018685

4 นายอนุพล จันทภักด์ิ เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 094-5211142

5 นางสิริวรรณ จินดากุล เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 085-4946160

6 นางพาวิณี อาจจุฬา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ CCU 089-2491596

7 นางสาวนันท์นภัส สว่างแจ้ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ENT 098-1162020

8 นางสาวดรุณี ทองอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ENT 087-4553387

9 นางสาวกนิษฐา ล้ิงไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ENT 099-2712404

10 นางสาวภัทราภรณ์ พวงประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 097-9898353

11 นางสาวสุกัญญา ชมมอญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 092-7174604

12 นายอลงกต ศิลาอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER 084-4118070

13 นางสาวกาญจนา อินรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ MICU 094-5874058

14 นางสาววิชุฎา กอนรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ MICU 087-3767643

15 นางสาวอาภัสรา พุทธบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PICU 098-5848162

16 นางสาววิทิตา เทวัญรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ SICU 061-8674419

17 นางสาวปิยาพัชร วรรณทวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ SICU 098-8783461

18 นางสาวสุภัทรา หอมหวล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Stroke unit 097-3415646

19 นางสาวญาณิศา วิภาหัสน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Stroke unit 091-3628683

20 นางสาวอังคณา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวกิฤตอายรุกรรมชาย 098-2295217

21 นางสาวพุทธรักษา เกษมพงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวกิฤตอายรุกรรมชาย 094-5413260

22 นางสาวจิราพร เฉิดไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวกิฤตอายรุกรรมชาย 088-1127863

23 นางสาวปัทมาภรณ์ เมฆหมอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง 063-7712210

24 นางสาวดวงฤทัย มะลิจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง 093-2528835

25 นางสาวอริสา  บุญมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กุมารเวชกรรม 4 098-2359315
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26 นางสาวเพ็ญแข บ่อไทย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 081-1900875

27 นางสาววิมลรัชต์ ฤกษ์ชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 099-2284329

28 นางสาวอลิดาพร พรหมเอาะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 081-6601195

29 นางสาวศิริมาศ พรไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พิเศษศัลยกรรม 10 098-5840968

30 นางสาววราภรณ์ ชาวไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พิเศษศัลยกรรม 10 090-2523434

31 นางสาวเจนจิรา จากรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พเิศษสหสาขาสูติกรรม 6 088-0977817

32 นางสาวนาฏอนงค์ มูลมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พเิศษสหอายุรกรรมชั้น 8 093-0967500

33 นางสาวพิมพ์ชนก ทวีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 091-0096711

34 นางสาวกานต์พิชชา สินสมุทร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมกระดูกหญงิและเด็ก 095-4953556

35 นางสาวภาวลี มูลมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 084-4747096

36 นางสาวอภิญญา สมบูรณ์นาดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 080-0741665

37 นางสาวพรพิรุณ  จันบัวลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 065-0045659

38 นางสาวภัทรกร  หน่ายสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 2 092-3476615

39 นางสาวกังสดาล หลักบุญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 4 087-0803876

40 นางสาวสุธิชา ชมภูค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 4 091-0203811

41 นางสาววรินธร ชุ่มเสนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 4 090-3182720

42 นางสาวยุวดี คงทรง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมหญิง 6

43 นางสาวสุกานดา กับแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์ส่องกล้อง 097-3418283

44 นายพิพัฒน์ ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สงฆอ์าพาธ 096-6499907

45 นางสาวสุดารัตน์ ทรงพระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สูติกรรม 1 097-3359359

46 นางสาวศิริรัตน์ พลเพ็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สูติกรรม 2 093-3466059

47 นางสาวจิรวัฒน์ นกไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สูติพิเศษสห 6 095-6029868

48 นางสาวกุมารีรัตน์ โพยประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องคลอด 092-4797908

49 นางสาวจิตรา เกิดประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องคลอด 065-0281645

50 นางสาวชลธิพรรณ เจิมพักตร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องคลอด 080-7293015
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51 นายถิรคุณ เขียวสดใส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 061-2687965

52 นายจักรพงษ์  เพ็งแจ่ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 065-0544191

53 นายสิงหนาท  ค ามะนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 082-8719387

54 นางสาวศิรินันท์ ปานประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 062-4272352

55 นางสาวคณิตตา กาสา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 086-9655613

56 นางสาวเอื้อมพร อินทร์ไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด 092-8623680

57 นางสาวยุวธิดา ทวยบุญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 063-6258783

58 นางสาวมะลิสา ช ารัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 064-2868093

59 นางสาวสิริประภา อยู่เจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 083-7499686

60 นางสาวอรทัย ไปแดน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 087-3561556

61 นางสาวณัฐกาญจน์ ต้นสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 061-1198411

62 นางสาวอรวี เกาแกกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 2 095-3506028

63 นางสาวพิชามญช์ วงศ์ดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 094-2917299

64 นางสาวมณีรัตน์ การงานดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 098-5797133

65 นางสาววรรณวิศา เข็มทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 090-1914031

66 นางสาวศศิธร โกติรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 094-9036802

67 นางสาวจิราภรณ์ แว่นศิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 3 088-3449894

68 นางสาวศิริรัตน์ มาตนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 095-2539222

69 นางสาวสุพัตรา กุลชลิต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 083-3432035

70 นางสาวสุปวีณ์ สีนาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 095-6575057

71 นางสาวเบญจมาภรณ์ ธูปน้ าค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 092-2140909

72 นางสาวจุฑารัตน์ คอนเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 4 093-8953974

73 นางสาวนิภาพร ดีเสมอ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 3 061-6953131

74 นางสาวจุฬาลักษณ์ หล่าไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 3 080-1504609

75 นางสาวมินตรา สาลีสีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 3 080-1886895
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76 นางสาวพัสตราภรณ์ หล้าศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4 090-1091833

77 นางสาวพิชญา กุสะรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4 083-0874419

78 นางสาวสุภาวดี พินองรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4 098-1193706

79 นางสาวสุกัญญา ดาวรีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 4M 061-0717528

80 นายอนุพงษ์ บุญทวี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏบิติัการ พยาธวิทิยากายวภิาค 061-6828869

81 นางสาวนิตยากร มะนู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏบิติัการ พยาธวิทิยากายวภิาค 086-8684998

82 นางสาวปณัณชนัทธ์ โอสถประสาท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์ HA 084-2808099

83 นางสาวภูริมาน กาญจนพรเมธี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สุขศึกษา 087-3760183

84 นางสาวทิวาพร ค าจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อาชีวเวชกรรม 093-1921416

85 นายสกล ลาหนองแคน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อ านวยการ 084-5249208

86 นางสาวพรเพ็ญ ประทีปรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เวชกรรมสังคม 083-7253534

87 นายศิวะวงศ์ พรธนากุลพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เวชกรรมสังคม 083-4643431

88 นายสุเมธี กาญจนเพชรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เวชกรรมสังคม 087-4486499

89 นางสาวเอมิกา จุฬามณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ สาขา 1 085-3081508

90 นางสาวภาวิณี แสงอรุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ สาขา 1 082-1427040

91 นางสาวทิฆมัพร พลสยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ สาขา 3 061-6954645

92 นายกดิศักด์ิ ปัญญะพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ER 095-6039444

93 นายพงศ์ธร ศรีกุศล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ER 096-6142464

94 นายกฤษฏิณั์ฐ สีลาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 085-2552257

95 นางสาวประภาพร เย็นไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก 090-8315338

96 นางสาวอาภารัตน์ วิระกา นกัเทคนคิการแพทย์ปฏบิติัการ เทคนิคการแพทย์ 098-1027576

97 นางสาวพิชชาดา ปาละสาร นกัเทคนคิการแพทย์ปฏบิติัการ เทคนิคการแพทย์ 097-3359975

98 นางสาวสิริวิภา ทิพย์มาศโกมล นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟืน้ฟู 087-4446969

99 นางสาวชมพูนุท ชีวะกุล นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟืน้ฟู 090-6764458

100 นางสาวนราทิพย์ อินต๊ะปัญญา นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟืน้ฟู 081-6297952



ล ำดบั  ต ำแหน่งสำยงำน หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมโครงกำรอบรมปฐมนิเทศขำ้รำชกำรบรรจุใหมโ่รงพยำบำลบุรีรัมย์  ประจ ำปี  2564  

“หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรทีด่”ี

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

รุ่นที ่ 2 วันที ่29 พฤศจิกำยน  - 4 ธันวำคม 2563

 ชื่อ - สกุล

101 นางสาวศรีประไพ ฉายถวิลน์ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนศาสตร์ 088-5954388

102 นางสาวศศิธร เจิมทอง นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนศาสตร์ 092-9855449

103 นางสาวกิตติยา ปิยะวงศ์ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนศาสตร์ 098-6588995

104 นางสิรินาถ กาญจนเพชรรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 085-1640940

105 นายภาคภูมิ บุญรอดรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 061-2233635

106 นายศิริเพชร กสินรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 087-8759187

107 นางสาวสุนันทา สัตบุตร เจา้พนักงานเภสัชกรรมปฏบิติังาน เภสัชกรรม 099-2038338

108 นายภาณุพงษ์ เสนาะพงษ์ เจา้พนักงานเภสัชกรรมปฏบิติังาน เภสัชกรรม 091-8341175

109 นางสาวสุกานดา แสนรัง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ER 065-9525622

110 นางสาวจตุพร เอมโอฐ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ER 096-1344906


