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ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ฉบับท่ี 3/2560 

 

เร่ือง   ผลการตัดสินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศกึษาพยาบาลดีเด่น  ประจ าปี 2560 
 

 ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นที่เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2560 
บัดนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560  ผลการพิจารณาดังนี ้
  

1. พยาบาลและอาจารย์พยาบาลดีเด่น 
 

1) พยาบาลดีเด่น  สาขาเกียรติคุณ 
  รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองศาสตราจารย์ สภาการพยาบาล อ.เมือง จ.นนทบุรี 
2) พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม 

 ไม่มี 
3) พยาบาลดเีด่น  สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวจิัยเชิงบูรณาการ 

 นางพิมพ์วรา อัครเธียรสิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    
     โรงพยาบาลขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

4) พยาบาลดเีด่น  สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวจิัยระดับพ้ืนฐาน                                                                                             
 นางสิริกร  ถนอมธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ

5) พยาบาลดเีด่น  สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบตัิการ 
  นางกิตติรัตน ์ สวัสดิร์ักษ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ

6) พยาบาลดเีด่น  สาขาการศึกษาพยาบาลระดับผู้บรหิารสถานศึกษาพยาบาล  
 ไม่ม ี

7) พยาบาลดเีด่น  สาขาการศึกษาพยาบาลระดับอาจารย์พยาบาล  
 ผศ.ดร.ศรเีกียรต ิ อนันต์สวัสดิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ. นครราชสีมา 

8) พยาบาลดเีด่น  สาขาการบรหิารการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ 
 ไม่ม ี

9) พยาบาลดเีด่น  สาขาการบรหิารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลทั่วไป   
 ดร.กันตมิาภรณ ์ วิวัฒน์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                          
     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ ์

10) พยาบาลดเีด่น  สาขาการบรหิารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน 
 นางจินตนา สุวรรณทัต พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                              
     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

11)  พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วย                                                    
  นางสาวสิรลิักษณ ์ คุณกมลกาญจน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                    
      จ.นครราชสีมา 

 
 
 
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
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12) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลระดับปฐมภูมิ / ชุมชน 
  นางส าราญ พูลทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม  

     อ.เมือง  จ.อุบลราชธาน ี
13) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลระดับทุตยิภูม ิ

  นางประดับพร เนตวงษ ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  จ.กาฬสนิธุ ์
14) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลระดับตติยภูม ิ

 นางสาวผ่องพรรณ พลหนองหลวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
     จ.นครราชสีมา 

15) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภมูิ/ชุมชน  
 ไม่ม ี

16) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลเทคนิคระดับทุติยภูม ิ
 ไม่ม ี

17) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลเทคนิคระดับตตยิภูมิ  
 ไม่ม ี

18) พยาบาลดเีด่น  สาขาด้านคณุธรรม จริยธรรม  
 ดร.ปัทมา  วาจามั่น  อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา 

 

 2. นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  
1) นายบรรพต  มาตยส์ีหา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
2) นางสาวประกายฟ้า ดาศร ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรุินทร ์
3) นางสาวบุหงา  มะนาวนอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสมีา 
4) นายครรชิต  พินิจ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธาน ี
5)  นายก้องเกียรต ิ  ศรีลารักษ ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธาน ี
6) นางสาวอภิญญา  เหง้าโอสา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม 
7) นายทวีทรัพย์  จูมศิลป ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค ์
8) นายสุรัต  สันโดษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ศรีมหาสารคาม 
9) นางสาววิชญา  เผ่ามณ ี วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย  จังหวัดขอนแก่น            

 10) นายวัลลภ  แสงป้อง  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
11) นางสาวอารียา  ด้านวังขวา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   
12) นายอดิศร  ทองสะอาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
13) นายวชิรวิทย์  มุงคุณแสน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
14) นางสาวผไทมาศ ไชยแสน  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
15)  นางสาวแสงนภา  แสงห้าว  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบล   จังหวัดอุบลราชธาน ี
16)  นางสาวอริศรา  สีดา  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา  จังหวัดศรีสะเกษ 
17)  นายเทิดภูม ิ พันธ์บุญ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัดบรุีรมัย ์

 

ทั้งนีป้ระกาศ ณ วันท่ี  26 มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
             

                                                                
                                                                              (นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย) 

                  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


