
เวลา 08.30 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.30 น.

1 นางสาวอภิญญา  ศัตรูพินาศ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 1

2 นางสาวนาคฤทัย  สีลวัน พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 1

3 นางสาวสุพัตรา  วงศ์อนุ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 1

4 นางสาวชุติมา  ขันธ์ศิลา ผู้ช่วยพยาบาล อายุรกรรมชาย 1

5 นายกฤษณะพงษ์  พัดทะอ าพัน พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 2

6 นายพัฒนพงษ์  พิชหอม พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 2

7 นางสาวโสรดา  เลบ้านแท่น พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 2

8 นางสาวปณัฐฐา  วงภักดี พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง 1

9 นางสาวระวีวรรณ  ราชจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง 2

10 นางสาวรัชนีกร  การงาน พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง 2

11 นางสาวธนพร  ดวงภูเมฆ พยาบาลวิชาชีพ Stroke

12 นางสาวนิธิพร  ศิริแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ Stroke

แบบลงชื่อเขา้ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจ าการ

ในวันที ่20 ธันวาคม 2564

ณ ห้องประชมุตกัสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

ลงชื่อ

หมายเหตุวันที ่20 ธันวาคม 2564

กิจกรรมที ่1 อบรมพยาบาลวิชาชพีนักเรียนทุน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 

และอบรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัตงิานและเชงิปฏิบัตกิาร
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13 นางสาวชวนฝัน  บุญชื่น พยาบาลวิชาชีพ Stroke

14 นางสาวฐิติพร  วิชัยวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ICU trauma

15 นางสาวโชติกา  กองรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกชาย

16 นายธวัชชัย  แผลติตะ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกชาย

17 นางสาวธิดารัตน์  ภูพานทอง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกหญิง

18 นางสาวปัญดา  คะนะมะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศัลยกรรมกระดูกหญิง

19 นางสาววนิดา  แสงสุริยา พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย

20 นางสาวนิตยา  มะลิหวล พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง

21 นางสาวเบญญาภา  ปัดถามัง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง

22 นางสาวชื่นนภา  มูลนิคม พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง

23 นางสาวรัตนาภรณ์  ใจอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง

24 นางสาวเปรมกมล  พิผ่วนนอก พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
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25 นางสาวยุภารัตน์  ประทุมสังข์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

26 นางสาววรดา  ค าหา พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

27 นางสาวสุภาพร  สหะชาติ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

28 นางสาวอมิตา  เสนาสุข พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมยูโร

29 นางสาวจรรยวรรธน์  ธนาเจ้าแก่นแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศัลยกรรมยูโร

30 นางสาวจิราพร  ผันสืบ พยาบาลวิชาชีพ สูติกรรม

31 นางสาวนิภาพร  โสวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมทัว่ไป

32 นางสายใจ  พุทธวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ PICU

33 นางสาวนิกานต์ดา  ทองน้อย บรรณารักษ์ ห้องสมุด

34 นางสาวณัฎฐ์ภิญญา  กุลชะโมรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี

35 นางสาวนฤมล  สิงห์คาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี

36 นางสาวรุ่งรัตน์  รัชโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี
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37 นางสาวเสาวลักษณ์ ฉายาภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี

38 นางสาวรัตนาภรณ์  แสนสี นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ

39 นางสาวสุภาวดี  ค าเหลา นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ

40 นางสาวณัฐปวีณ์  ป้องสงคราม พนักงานประจ าห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

41 นายธีระพงษ์  พรมพันธ์ พนักงานประจ าห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

42 นางสาวลลิตา  ดวงพรม พนักงานประจ าห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

43 นางสาวปวีณา ศรีทะโคตร นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

44 นางสาวปิยธิดา  แก้วลา นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

45 นางสาววันเพ็ญ  พลแสน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ

46 นายมานพ  นนฤาชา นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์) เคร่ืองมือแพทย์

47 นายศุภจิตร  อันหนองกุง นายช่างเทคนิค เคร่ืองมือแพทย์

48 นางสาวณัฐนรี วงษ์ไพรัช พนักงานประจ าห้องยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
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49 นางสาวธนาภรณ์  สุระภา พนักงานประจ าห้องยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

50 นางสาวดนิตา  สายทองเดชากร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

51 นางสาวพรรวรท  เดชชัย นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

52 นางสาวปวริศา  ค าดี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

53 นางสาวปริตา  ไปบน ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม

54 นายประดิษฐ  มณีรัตน์ พนักงานเปล ศูนย์เปล

55 นางสาวปานดวงใจ  มูลทากูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิเศษอายุรกรรม 2

56 นางสาวชลลดา  ช่างไถ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นรีเวช

57 นางสาวเครือศรี  ไชยพาพิมพ์ พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์

58 นางสาวสุพรรณ  โยธะชัยสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานผู้ป่วยนอก

59 นายสุรชัย  แทนไทย พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ
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60 นายเฉลิมพงษ์   สุภศร พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ

61

62

63

64

65



เวลา 08.30 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.30 น.

แบบลงชื่อเขา้ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจ าการ

ในวันที ่20 ธันวาคม 2564

ณ ห้องประชมุตกัสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

ลงชื่อ

หมายเหตุวันที ่20 ธันวาคม 2564

กิจกรรมที ่1 อบรมพยาบาลวิชาชพีนักเรียนทุน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 

และอบรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัตงิานและเชงิปฏิบัตกิาร


