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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฉบับที่ 7/2564
เรื่อง

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2564

ตามที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 5 /2564
ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2564 นั้น
เนื่องจาก ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกล่าวมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่ อ นในผลการพิ จ ารณารางวั ล พยาบาลดี เด่ น และนั ก ศึ ก ษาพยาบาลดี เด่ น ประจ าปี 2564 จึ งขอยกเลิ ก ประกาศ
สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ ส านั ก งานสาขาภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ฉบั บ ที่ 5/2564 ลงวั น ที่ 27 กั น ยายน 2564
เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2564 โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1 พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ
ไม่มี
1.2 พยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม
ผศ.มยุรี ลี่ทองอิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล
1) สาขาการวิจยั /นวัตกรรมทางการพยาบาล วิจัยเชิงบูรณาการ
อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
สานักวิชาพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) สาขาการวิจยั /นวัตกรรมทางการพยาบาล วิจัยระดับพื้นฐาน
นายทัตภณ พละไชย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
3) สาขาการวิจยั /นวัตกรรมทางการพยาบาล วิจัยระดับปฏิบัติการ
นางสาวศรินรา ทองมี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
4) สาขาการวิจยั ทางการพยาบาล วิจยั ระดับสถานศึกษา
ดร.จรูญศรี มีหนองหว้า พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
1.4 พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล
1) สาขาการศึกษา ระดับผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล
ไม่มี
2) สาขาการศึกษา ระดับอาจารย์พยาบาล
นางดวงชีวัน เบญจมาศ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
1.5 พยาบาลดีเด่น สาขาการบริหารการพยาบาล
1) สาขาการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์
นางสาวธารินี เพชรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
2) สาขาการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป
ไม่มี
3) สาขาการบริหารการพยาบาล ระดับรองหัวหน้าพยาบาล / หัวหน้ากลุ่มงาน การพยาบาลเฉพาะสาขา
นางนิตยา ธีรวิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

-24) สาขาการบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วย
นางนิศานาถ ชีระพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
5) สาขาการบริหารการพยาบาล ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ ผู้อานวยการ รพ.สต. รพ.สต.ดงห่องแห่ จ.อุบลราชธานี
1.6 พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบตั ิการพยาบาล
1) สาขาพยาบาลผู้ปฏิบัติการ ระดับโรงพยาบาลศูนย์
นางสาวสุณัฏดา คเชนทร์ชัย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2) สาขาพยาบาลผู้ปฏิบัติการ ระดับโรงพยาบาลชุมชน
นางปาณิสรา ไชยนา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ.ยโสธร
3) สาขาพยาบาลผู้ปฏิบัติการ ระดับปฐมภูมิ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
นางจุฑารัตน์ ศิริพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.เกษตรถาวร จ.สุรินทร์
1.7 พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลเทคนิค
ไม่มี
1.8 พยาบาลดีเด่น สาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ไม่มี
2. นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2564
1) นายศักดิ์ดา โคตรนารินทร์
2) นางสาวกัณทิมา ศรีเตชะ
3) นายอภิสิทธิ์ พิมพ์หล่อ
4) นางสาวญาณิศา พลจันทึก
5) นายอิทธิพล กล่อมศรี
6) นางสาวดวงฤทัย โมลา
7) นางสาวสุธาริณี คงศรี
8) นายอัครพล โกสกุล
9) นางสาวศุกลภัทร พรมด้าว
10) นายอิศรา วาจาสัตย์
11) นางสาวเยาวพา ภูมภิ ักดิ์
12) นายสุรวุฒิ ทวีอินทร์
13) นางสาวจุฑามาศ คงสงคราม
14) นางสาวรุจรดา จารัส
15) นางสาวธัญนาฏ อภัยโส
16) นายศราวุธ พรมหาญ
17) นางสาวณัฐรุจา ผิวผัน
18) นางสาวพัชนิดา ประสิทธิแสง
19) นายนัฐพงศ์ ปิ่นมณี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักวิชาพยาบาลศสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุบล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมั ย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ทั้งนีป้ ระกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวศศิธร ชานาญผล)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

