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สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฉบับที่ 4/2562
เรื่อง

ผลการตัดสินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2562

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น
ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562
บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผลการพิจารณาดังนี้
1. พยาบาลและอาจารย์พยาบาลดีเด่น
1) พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ
รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบานาญ จ.อุบลราชธานี
2) พยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม
ไม่มี
3) พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการ
ดร. ชลิยา วามะลุน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
4) พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยระดับพื้นฐาน
นางปิยะนันท์ โพธิชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น
5) พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบตั ิการ
นางสุภาพรณ์
ตัณฑ์สุระ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
6) พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลระดับผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล
นางสุชาดา
นิ้มวัฒนากุล ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จ.สุรินทร์
7) พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลระดับอาจารย์พยาบาล
ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
8) พยาบาลดีเด่น สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์
ไม่มี
9) พยาบาลดีเด่น สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลทั่วไป
ไม่มี
10) พยาบาลดีเด่น สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน
นางพนิดา
เขตอริยกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
11) พยาบาลดีเด่น สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย
นางดารุณี
นะรารัมย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลบุรีรมั ย์ จ.บุรีรมั ย์
12) พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาลระดับปฐมภูมิ / ชุมชน
นางสาวสุภาพร มาลีวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
จ. นครราชสีมา
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13) พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลระดับทุตยิ ภูมิ
นายปรเมษฐ์
นามชู
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลโพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
14) พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลระดับตติยภูมิ
นางยุพาพร
วัชรโชติตระกูล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี จ.อุดรธานี
15) พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูม/ิ ชุมชน
ไม่มี
16) พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลเทคนิคระดับทุตยิ ภูมิ
ไม่มี
17) พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลเทคนิคระดับตติยภูมิ
ไม่มี
18) พยาบาลดีเด่น สาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม
นางอุดมวรรณ วันศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์
จ. อุบลราชธานี
2. นักศึกษาพยาบาลดีเด่น
1) นางสาวเฟื่องฟ้า
2) นางสาวศิริการดา
3) นางสาวมลธิชา
4) นายนิกร
5) นางสาวศุจีภรณ์
6) นางสาวรุ่งกาญจน์
7) นายวุฒิชัย
8) นางสาวทัศนวรรณ
9) นายจักรินทร์
10) นางสาวสมพิศ
11) นายกิตติคุณ
12) นายสิทธิพร
13) นางสาวรัตนา
14) นายคณิศร
15) นางสาวอภิญญา
16) นางสาวนันทิชา
17) นางสาวสุภาพร
18) นางสาวอรดี
19) นางสาวลาไย
20) นางสาวธนิตา

ดรแก
เรืองสุข
คงชนะ
ไปบน
กุลนา
น้าพุ
โพธิ์สม
ล้านจ๊ะ
สมณะ
กิ่งโคกกรวด
ประทุมพันธ์
ทองคร่า
จันทร์งาม
ธันสินโย
จงกลาง
หัวดอน
วงค์ละคร
อัมพันธ์
สาระปัญญา
ธรรมวิเศษ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จังหวัดนครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรมั ย์
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดร จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนีป้ ระกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(นางสาวศศิธร ชานาญผล)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

