
สังกัดหน่วยงาน ID ช่ือ - สกุล
เลขท่ีสมาชิก

สภาการพยาบาล
อาหาร

รพ.กระบ่ี 1 น.ส.กิติยา  ผลึกเพชร

รพ.กระบ่ี 2 น.ส.รุ่งนภา  จันแสง

รพ.กระบ่ี 3 นางสาวพัชรินทร์ ศักด์ิแก้ว 177216

รพ.กระบ่ี 4 นางสาววิมลรัตน์ หัตถิ 152448

รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ 5 น.ส.ซุลฟาร์ หะยีดอเล๊าะ 171234 ฮาลาล

รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ 6 น.ส.ซูไฮลา อาหวัง 160964 ฮาลาล

รพ.ควนขนุน 7 น.ส.นันทิยา ทองใบใหญ่ 138689

รพ.ค่ายวชิราวุธ 8 น.ส.น ้าทิพย์ วัฒนสิทธ์ิ

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 9 คุณสุธาทิพย์ วิโรจน์วรวิทย์ 137108

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 10 น.ส.จิรวรรณ สมจิตต์ 157161

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 11 น.ส.ยุวดี รองเมือง 98483 ฮาลาล

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 12 นางนวรัตน์ สวยงาม 98146 ฮาลาล

รพ.โคกโพธ์ิ 13 นางสาวรัชยา นิลวิสุทธ์ิ 153631

รพ.โคกโพธ์ิ 14 นายวิเชียร แก้วได้ปาน 153642

รพ.ท่าศาลา 15 น.ส.พิกุล  แก้วสังข์

รพ.ท่าศาลา 16 น.ส.วิลาวัณย์  ชินพงศ์

รพ.ท่าศาลา 17 น.ส.อุไรวรรณ  โอทองค้า

รพ.ท่าศาลา 18 นพ.เจน  ปิตานุพงษ์

รพ.ท่าศาลา 19 นางจงกลณี  คงสวัสด์ิ

รพ.ท่าศาลา 20 นางนิติภรณ์  ทองฤทธ์ิ

รพ.ท่าศาลา 21 นางอาภรณ์  เอียดคง

รพ.ทุ่งสง 22 น.ส.พัชรีภรณ์ ทองโกมล 125013

รพ.ทุ่งสง 23 น.ส.สุขาดา เรืองเพชร 138092

รพ.ทุ่งสง (ชัยชุมพล) 24 นางกัญญ์วรา เหมทานนท์ 4711178040

รพ.ทุ่งสง (ชัยชุมพล) 25 นางสาวสิริพร พืชพันธ์ 142761

รพ.ทุ่งสง (ราชวัตร) 26 น.ส.มาริสา ทิ งปากถ ้า 187988 ฮาลาล

รพ.นครินทร์ 27 นายชาญวิทย์ เครือวัลย์ 5011202037

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 น.ส.รุสนาณี ฮีเร 160049 ฮาลาล

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 29 น.ส.อาดีลา เจ๊ะมะเระ 175505 ฮาลาล

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 30 นางสาวฟารีด๊ะห์ กาซอ 177307 ฮาลาล

รพ.พังงา 31 นางสาวกษมา สิทธิศิลป์ 104233

รพ.แพทย์ปัญญา 32 นางสาวมณีวรรณ ศรีแนน 155163

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 33 น.ส.ชุติมา  สุพรรณพงศ์ 104608

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 34 น.ส.ธนวรรณ  ไกรทิพย์ 114171

โครงการพัฒนางาน เร่ือง How to improve quality of dialysis vascular access care
รุ่นท่ี 1 วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ช้ัน12/1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

***กรณีข้อมูลผิด/เปล่ียนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการเข้าประชุม โปรดแจ้งเราทันที เพราะเราได้เตรียมเอกสารและอาหารให้ท่านแล้ว***
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รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง 35 น.ส.รุ่งฤดี อุดม 115515 ฮาลาล

รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ 36 นางสาวธัญญลักษณ์ ชูอ่อน 184408

รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ 37 นางสาววรวรรณ คล้ายปาน 130841

รพ.ศูนย์ยะลา 38 นางสาววิศัลย์ศยา สพโชคธนันต์ 14631

รพ.ศูนย์ยะลา 39 นายสรวิทญ์ ล่ิมศรีพุทธ์ิ 87733 ฮาลาล

รพ.สงขลา 40 น.ส.สารีนี สาและ 108969 ฮาลาล

รพ.สงขลา 41 นางจิตติมา สุวรรณโรจน์ 116494

รพ.สงขลานครินทร์ 42 น.ส.พิทยา มณี 45539

รพ.สงขลานครินทร์ 43 น.ส.พิลาสลักษณ์ จันทร์ไฝ 65191

รพ.สงขลานครินทร์ 44 น.ส.อมรรัตน์ คูณทวี

รพ.สงขลานครินทร์ 45 น.ส.อรุณลักษณ์ จิระพงษ์ 108996

รพ.สงขลานครินทร์ 46 นางบุณยวีร์ เพียงรุ่งโรจน์ 33286

รพ.สงขลานครินทร์ 47 นางมนต์ฤทัย ธรรมฤกษ์ฤทธ์ิ 112804

รพ.สงขลานครินทร์ 48 นางรอฮานิง เส็มชูชูติ 119751 ฮาลาล

รพ.สงขลานครินทร์ 49 นางอาภรรัตน์ อ่องแก้ว 76043

รพ.สงขลานครินทร์ 50 พว.อมรรัตน์ คูณทวี 5711249948

รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ้าเภอนาทวี 51 น.ส.จามรี อนันทบริพงค์ 121789 ฮาลาล

รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ้าเภอนาทวี 52 น.ส.ปิยะรัตน์ ลอยมณี 121802

รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ้าเภอนาทวี 53 นางกัญจณา ตั งฐิติกิตต์ิ 64447

รพ.สุราษฎร์ธานี 54 น.ส.กัญญาลักษณ์ ขนอม 151614

รพ.สุราษฎร์ธานี 55 นางบังอร ทัศนพรสถิต 718

รพ.สุราษฎร์ธานี 56 นางพิณรัตน์ อินทรธนู 41414

รพ.สุราษฎร์ธานี 57 นางสาวพนิตศนี ศรีรักษา 151723

รพ.สุราษฎร์ธานี 58 นายสิทธิชัย ช่วยเกลี ยง 4911171910

รพ.หลังสวน 59 น.ส.อารยา หอมจันทร์ 67207

รพ.หลังสวน 60 นางหทัยรัตน์ ศิริวงศ์ตระกูล 51284

รพ.หาดใหญ่ 61 นางเขมณัฏฐ์ กองคิด 107989

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี 62 นางสาวกาญจนี พงษ์เกษ 120472

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 63 น.ส.นันทาวดี เวียนภูมิ 46441

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 64 นางปัณวรรธน์ แก้วใจจง 75959

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 65 นางวิราภรณ์ หาดแก้ว 47989

คลินิกไตเทียมภูเก็ต 66 คุณซูรีนา  อับดุลเลาะ 13704 ฮาลาล

คลินิกไตเทียมภูเก็ต 67 คุณณัฐินีย์ สุวรรณศิลป์ 137032

คลินิกไตเทียมภูเก็ต 68 คุณพัชริยา ค้าพามา 116178

คลินิกไตเทียมภูเก็ต 69 นส.เกศินี อันตรเสน 152409

คลินิคเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียมในเมือง จ.ภูเก็ต 70 คุณรุ่งรัตน์ ตันสกุล 116093

ศูนย์ฟอกไตติณสูลานนท์เทศบาลชุมพร 71 นางสาวสุภาวดี เห็นพร้อม 155171

***กรณีข้อมูลผิด/เปล่ียนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการเข้าประชุม โปรดแจ้งเราทันที เพราะเราได้เตรียมเอกสารและอาหารให้ท่านแล้ว***


