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ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ฉบับท่ี 1/2563 

 

เร่ือง   ผลการตัดสินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศกึษาพยาบาลดีเด่น  ประจ าปี 2563 
 

 ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น       
ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2563 
บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563  ผลการพิจารณาดังนี้ 
  

1. พยาบาลและอาจารย์พยาบาลดีเด่น 
 

1) พยาบาลดีเด่น  สาขาเกียรติคุณ 
  รศ.ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์   
              มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 
2) พยาบาลดีเด่น  สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม 
  รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ    รองศาสตราจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์   
                 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 
3) พยาบาลดเีด่น  สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวจิัยเชิงบูรณาการ 

นางศิราณี ค าอ ู            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลขอนแก่น  จ.ขอนแก่น   
4) พยาบาลดีเด่น  สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยระดับพื้นฐาน 

นายชัยวัฒน์  ไชยกาศ    พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ    โรงพยาบาลขอนแก่น   จ.ขอนแก่น 
5) พยาบาลดเีด่น  สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบตัิการ 
  นางรัตนา  ทองแจ่ม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    โรงพยาบาลขอนแก่น   จ.ขอนแก่น 
6) พยาบาลดเีด่น  สาขาการศึกษาพยาบาลระดับผู้บรหิารสถานศึกษาพยาบาล  
  ไม่ม ี
7) พยาบาลดเีด่น  สาขาการศึกษาพยาบาลระดับอาจารย์พยาบาล  
  รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ           รองศาสตราจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์   
                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 
8) พยาบาลดเีด่น  สาขาการบรหิารการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย ์
  ไม่ม ี
9) พยาบาลดเีด่น  สาขาการบรหิารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลทั่วไป   
  ไม่ม ี
10)  พยาบาลดีเด่น  สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน 
  นางจ ารูล  จันทร์หอม         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลสคีิ้ว  จ.นครราชสีมา   
11) พยาบาลดเีด่น  สาขาการบรหิารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย                                                     
  นางสาวบุหลัน  เปลี่ยนไธสง         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรมัย์   จ.บุรรีัมย์                                    
12) พยาบาลดีเด่น  สาขาผู้ปฏิบัตกิารพยาบาลระดับปฐมภูมิ / ชุมชน 
   นางนิตยา      ฤทธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลมหาสารคาม   จ. มหาสารคาม  
           
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
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13) พยาบาลดเีด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลระดับทุตยิภูม ิ
   ไม่ม ี
14)  พยาบาลดีเด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลระดับตตยิภูม ิ
 นางดุษฎ ี  อารยะวงศ์ชัย       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    จ.อุบลราชธาน ี                     
15) พยาบาลดีเด่น  สาขาผู้ปฏิบัตกิารพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูม/ิชุมชน  

  ไม่ม ี
16)  พยาบาลดีเด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลเทคนิคระดับทุตยิภูม ิ
  ไม่ม ี
17)  พยาบาลดีเด่น  สาขาผู้ปฏิบตัิการพยาบาลเทคนิคระดับตติยภมูิ  
  ไม่มี       
18)  พยาบาลดีเด่น  สาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  นางสาววิลาวณัย ์  พันธ์โสภา       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    โรงพยาบาลศรีนครนิทร์   จ.ขอนแก่น 
 

 2. นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  
1) นางสาวปานทิพย์  แก้วกันยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
2) นางสาวคณิตา  ทะเรรมัย ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรุินทร ์   จังหวัดสุรินทร ์
3) นางสาวผกาวรรณ มงคลสวสัดิ ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสมีา  จังหวัดนครราชสีมา 
4) นายนันทัชพร  แหนส่วย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธาน ี  จังหวัดอุดรธาน ี
5) นางสาวกรกนก  มาทว ี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม   จังหวัดนครพนม 
6) นายนิติวฒัน์  ดวงกรมนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค ์จังหวัดอุบลราชธาน ี
7) นายกิตติโชต ิ  ธรรมโหร  วิทยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
8) นางสาวขนิษฐา  วงค์ค า  วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย  จังหวัดขอนแก่น                   

 9) นายพงศ์นรินทร์  บุตรราช  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  
10) นางสาวรังสิมา  ครอสูงเนิน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
11) นายกฤษฎา  เขื่อนโยธา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอด็ 
12) นางสาวอรอนงค์ แสงสว่าง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบล   จังหวัดอุบลราชธานี 
13) นายอดิเรก  กองพรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูม ิ
14) นายณัฐพล  ช านาญ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
15) นางสาวชนาภา  ทบสิทธิ ์  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จังหวัดนครราชสมีา 
16)  นางสาวธนพร  อินเขียว  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
17)  นางสาวกนกวรรณ ค าศร ี  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา  จังหวัดศรีสะเกษ 
18)  นางสาวจิตติมา  คณะบตุร  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัดบรุีรมัย ์
19)  นางสาวชลลดา  สายบุญ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี   จังหวัดอุบลราชธาน ี
20)  นางสาวนฤมล  ศรีงาม  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดร   จังหวัดอุดรธาน ี

 

ทั้งนีป้ระกาศ ณ วันท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
        
 
 
 

                                                                                  (นางสาวศศิธร  ช านาญผล) 
                 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

                          ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


