
สังกัดหน่วยงาน ID ช่ือ - สกุล
เลขท่ีสมาชิกสภา

การพยาบาล
อาหาร

รพ.เกาะสมุย 1 น.ส.อาภรณ์ เพชรทอง 57625

รพ.เกาะสมุย 2 นางปวาสินี สุขเจริญ 57579

รพ.เกาะสมุย 3 นางวนิดา พูลสวัสด์ิ 112232

รพ.ควนขนุน 4 น.ส.ปิยะธิดา สังข์ทอง 112152

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 5 น.ส.อรอนงค์ เหมาชัย 90128

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 6 คุณศิริพร ธรรมสุทธิไพศาล 125039

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 7 น.ส.ณัฐฌา แก้วเม่ง 149522

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 8 น.ส.ธัญชรินทร์  ศศินราเศรษฐ์ 171061

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 9 น.ส.นวพรรษ์ มากเซ้ียม 124992

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 10 น.ส.ปราณี ท่าสอน 149522

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 11 นางสาลินี สองประสม 108970

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 12 นายฉัตรชัย อิสสระ 148758

รพ.ตรัง 13 น.ส.นุชริน ณ พิบูล 98452

รพ.ตรัง 14 น.ส.มยุรีย์ สังขาว 134602 ฮาลาล

รพ.ตรังรวมแพทย์ 15 น.ส.นรีรัตน์ ถิรวัฒน์วงศ์ 160988

รพ.ตรังรวมแพทย์ 16 นางจิราพร สมสุข 52400

รพ.ตรังรวมแพทย์ 17 พว.ภาวิณี รักษา 187179

รพ.ทักษิณ 18 น.ส.จริยา  เตือนวีระเดช

รพ.ทักษิณ 19 น.ส.จุไร  เตือนวีระเดช

รพ.ทักษิณ 20 น.ส.นงลักษณ์  พิบูลพัฒนพิมล 4711179287

รพ.ทักษิณ 21 น.ส.โศรดา  หอมตะโก

รพ.ทักษิณ 22 นางนิภาพร  แก้วมณี 4811189056

รพ.ทุ่งสง 23 น.ส.กิจจลักษณ์ แสงเงิน 5203

รพ.ทุ่งสง 24 น.ส.จันทนา บุญชู 90547

รพ.ทุ่งสง 25 นางทิวา แสงเงิน 76791

รพ.เบตง 26 น.ส.ฟารินดา เจ๊ะมะ 154630 ฮาลาล

รพ.ปัตตานี 27 นางจิราภรณ์  วาหะ ฮาลาล

รพ.ปัตตานี 28 นายการุณย์  วาหะ ฮาลาล

รพ.พังงา 29 น.ส.เบญญาภา  จิตเกิด

รพ.พังงา 30 นางนงเยาว์  ตุลา

รพ.พังงา 31 นางนิติมา  นักสร้าง

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

โครงการพัฒนางาน เร่ือง How to improve quality of dialysis vascular access care

รุ่นท่ี 3 วันอาทิตย์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ช้ัน12/1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รพ.พังงา 32 นางร่มรัตน์  ธรรมสอน

รพ.พัทลุง 33 นางมนิดา  บุญวิสูตร

รพ.พัทลุง 34 นางวรรเพ็ญ  ด านก

รพ.พัทลุง 35 นางสายพิรุณ  คล้ายศรีบุญ

รพ.พัทลุง 36 นางสุภัสสรา  โนเรศน์

รพ.พัทลุง 37 นางเสาวณี  นพรัตน์

รพ.พัทลุง 38 นางอมรรัตน์  จริยานุกูล

รพ.ระนอง 39 นางณิชชา มีกล่ินหอม 83044

รพ.ราษฎร์ยินดี 40 นางมาลี สายอ๋อง 57016

รพ.ละงู 41 น.ส.จันทร์จิรา ทองฤทธ์ิ 178160 ฮาลาล

รพ.ละงู 42 น.ส.สาริยา ปานเพชร 95423

รพ.ละงู 43 นางดวงดาว โสมณะ 95339

รพ.ละงู 44 นางฮาซียะห์ อัลศอลีฮีม 148471 ฮาลาล

รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง 45 น.ส.ชลิดา ชาจิตะ 171230 ฮาลาล

รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง 46 น.ส.ภัสราภรณ์ ไล่คง 174283

รพ.ศูนย์ยะลา 47 นางจิราภรณ์ ขุนเมือง 159569

รพ.ศูนย์ยะลา 48 นางชมเพลิน พรมจินดา 683

รพ.ศูนย์ยะลา 49 นางนาริมาน ปาละมาณ 92471 ฮาลาล

รพ.สงขลา 50 น.ส.พิมลรัตน์ ดุกทอง 154911

รพ.สงขลา 51 น.ส.ภัทธ์ติษา สวัสด์ิมณี 116512

รพ.สงขลา 52 นางกรวีร์ สุขมี 4611102482

รพ.สงขลา 53 นางจีรนาตย์ รัตนประพันธ์ 107957

รพ.สงขลา 54 นางนวรัตน์ รักชาติ 4511024144

รพ.สงขลา 55 นางสุภาพ ป่ินทอง 4511091271

รพ.สตูล 56 น.ส.พัณณ์ภัสร์ จอมสว่าง 4611108425

รพ.สตูล 57 น.ส.ละอองฝน หอประยูร 43157

รพ.สตูล 58 นางชาลินี หลังเถาะ 4611108576 ฮาลาล

รพ.สตูล 59 นางถลัชนันท์  ยะฝา 4311156205 ฮาลาล

รพ.สตูล 60 นางนริศรา หมัดอาด้ า 5211211379 ฮาลาล

รพ.สิชล 61 นางณัฐปารย์ จ๋ิวพัฒนกุล 101058

รพ.สิชล 62 นางสุภานีย์ วงษ์สวัสด์ิ

รพ.สิชล 63 นางอุดมวรรณ์ อังศุวัฒนากุล 99806

รพ.สิชล 64 น.ส.มยุรินทร์ รัตนะ 5511236785

***กรณีข้อมูลผิด/เปล่ียนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการเข้าประชุม โปรดแจ้งเราทันที เพราะเราได้เตรียมเอกสารและอาหารให้ท่านแล้ว***
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รพ.สิโรรส 65 น.ส.ซูไฮดา กาเซ็ง 164082 ฮาลาล

รพ.สิโรรส 66 น.ส.ณัฐกานต์ ศรีสุข

รพ.สิโรรส 67 น.ส.โนรไลลา อดุลศรีศิลป์ 150115 ฮาลาล

รพ.สุไหงโก-ลก 68 นายยุสรี  เจะนา ฮาลาล

รพ.ห้วยยอด 69 น.ส.นิโลบล ไทรงาม 4411160599

รพ.ห้วยยอด 70 น.ส.วิมลมาศ จุลอดุง 4411159183

รพ.ห้วยยอด 71 เรือโทหญิงพิมชญา บริบูรณ์ 4511176184

รพ.หาดใหญ่ 72 น.ส.กมลวรรณ กาญจนะ 147646

รพ.หาดใหญ่ 73 น.ส.จันทร์จิรา เพ็ชรชุม 169363

รพ.หาดใหญ่ 74 นางอรัญญา อนันตพงศ์ 78864

คลินิคเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียมในเมือง จ.ภูเก็ต 75 น.ส.เมตตา โต๊ะมอง 161040 ฮาลาล

คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 76 น.ส.วิภาวี รตะวังกุล 5611244381

คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 77 น.ส.อัมธิกา ศรีพันธ์ 144885

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


