
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย  
 “R2R Facilitator Advanced Course” รุนที่ 3 ประจําป 2558  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

1 แพทยหญิง รัชฎา สหวรกุลศักดิ์   รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร  

2 นาง อัญชุลี ไชยวงศนอย  รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร  

3 นาง แสงสม เพิ่มพูล รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร  

4 นางสาว ธมนวรรณ เต็มศิริพันธุ รพ.พระปกเกลา 

5 นาง โสภิต เจนจิรวัฒนา รพ.ชลบุร ี

6 ดอกเตอรแพทยหญิง สุชาดา อโณทยานนท รพ.ชลบุร ี

7 ทันตแพทยหญิง ประไพ ชุณหคลาย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

8 แพทยหญิง ภาวินี อินทกรณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

9 นาย จรงคศักดิ์ พุมนอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง  

10 นางสาว วาธินี คัชมาตย ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 
คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบด ี

11 นางสาว ทิพวรรณ ไตรติลานนท ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 
คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบด ี

12 นางสาว ประไพ เชิงทวี คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบด ี

13 นาง เสาวลักษณ คูณทว ี รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

14 นายแพทย ภควัต   จุลทอง รพ.หาดใหญ 

15 นาย ศุภชาติ เขมวุฒิพงษ สสจ.ตรัง 

16 แพทยหญิง พรรณณิกา  ลึกพงศ  สพฉ. 

17 นางสาว สมญา จันทรักษ  สพฉ. 

18 นาย ชัยณรงค ยิ้มนอย สพฉ. 

19 นางสาว กมลทิพย แซเลา สพฉ. 

20 นาง พรทิพย  วชิรดิลก สพฉ. 

21 นางสาว อุรา สุวรรณรักษ สพฉ. 

22 นางสาว ชนนิกานต สิงหพยัคฆ สพฉ. 

23 นาย ธีระ ศิริรสมุด สพฉ. 

24 นาย สุวภัทร อภิญญานนท สพฉ. 

25 นาย ศิริชัย นิ่มมา สพฉ. 

26 นาย ภูเบศ พลอยสวัสดิ์ สพฉ. 

27 นาง สุรางคศรี ศีตมโนชญ รพ.ถลาง  

28 นางสาว เสาวนีย จิตเกื้อ รพ.ปาตอง   



29 นาง ธันยาพร จิกซ รพ.สรรพสิทธิประสงค 

30 นาง ธิดารัตน บุญทอง สสจ.อุบลราชธานี 

31 นางสาว ศศิวิมล วิบูลชัย สสจ.รอยเอ็ด 

32 เภสัชกรหญิง ฤทัยกาญจน หาญนอก รพ.ขอนแกน  

33 ดอกเตอร จงกลนี จันทรศิร ิ รพ.ขอนแกน  

34 นาง รัตนา  บุตรสุริย รพร.กุฉินารายณ 

35 นางสาว สุวรรณ ี ศรีหงษทอง รพ.คํามวง 

36 นางสาว ศุพรรณี  ตั้งภักดี รพ.รอยเอ็ด 

37 นางสาว นิศมา แสนศร ี รพ.รอยเอ็ด  

38 นางสาว รัชนีวิภา จิตรากุล สสจ.มหาสารคาม 

39 นาง วไลพร ปกเคระกา รพ.มหาสารคาม 

40 นางสาว สมทรง บุตรตะ รพ.มหาสารคาม 

41 นาง รัตนาภรณ ยนตตระกูล รพ.มหาสารคาม 

42 นาง ปราณี  ดวงพรม รพ.บรบือ  

43 นาง กมลธรัศจณ  หรูประเสริฐดล   รพ.บรบือ  

44 นาง กมลรัตน  จูมสีมา รพ.โนนคูณ  

45 นาง จรรยาวัฒน ทับจันทร รพ.สูงเนิน  

46 นาง นิจฉรา ชูผล รพ.สต.บานทาบันได 

47 นาง บุษบา  การกลา รพ.ตระการพืชผล  

48 นางสาว ผาสุข  แกวเจริญตา รพ.ลับแล  

49 นาง พรเพ็ญ  ภัทรากร รพ.บานบึง  

50 นาง พันมหา ลดาพงษ รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร  

51 นางสาว เพชรา  คงศร ี รพ.บานตาก 

52 นางสาว มัลลิกา  ลุนจักร รพ.หนองวัวซอ  

53 นาง มาลินี  ยามา รพ.ไมแกน  

54 นาง ลดาวัลย เลนทํามี รพ.นาดูน  

55 นางสาว ศุภหทัย โตเพชร รพ.สวรรคโลก  

56 นาย สราวุธ  วิชิตตนันท สสอ.สายบุรี  

57 นางสาว สุขศิร ิ ประสงคทรัพย ชมรมพยาบาลชุมชน 
แหงประเทศไทย 

58 นาย สุทธิชาติ  เมืองปาน สสจ.สตูล 

59 นาง สุภาพ  เหลาสุโพธิ์ รพ.อาจสามารถ  

60 นางสาว อุดมลักษณ จําสัตย รพ.พระปกเกลา  

 


