ผู ้รับผิดชอบงานรับสมัคร ปี การศึกษา 2561
่ -สกุล
ลำด ับ
ส ังก ัด
ชือ
1 วทก.
น.ส.สายสุนี คุ ้มครองญาติ
2
นายศรายุทธ นกใหญ่
3 วพ.พระจอมเกล ้า
นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์
4 วพ.พระปกเกล ้า
น.ส.ลิลต
ิ า เดชาวุธ
5
น.ส.สุกญ
ั ญา ขันวิเศษ
6 วพ.ศรีมหาสารคาม
นางสุวษ
ิ า บัวนาเมือง
7 วพบ.กรุงเทพ
นางเพ็ญจวรรณ เข ้มข ้น
8
9
10
11
12
13
14
15

วพบ.ขอนแก่น
วพบ.จักรีรัช
วพบ.จังหวัดนนทบุร ี
วพบ.ชลบุร ี
วพบ.ชัยนาท

งานทะเบียนและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบต
ั ก
ิ าร
นักวิชาการศึกษา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
(ด ้านการสอน)
นางสาวรัชฎาพร เขษมโตมณี
นักวิชาการศึกษา
นางพิรย
ิ ากร คล ้ายเพ็ชร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นางสาวตริตาภรณ์ สร ้อยสังวาลย์ พยบ.วิชาชีพชานาญการ
นายจักรพันธ์ กึนออย
นางสาวสุจริ า วิเชียรรัตน์
พยบ.วิชาชีพชานาญการ
นางสาวสารนัต ิ บุญประสพ
พยบ.วิชาชีพชานาญการพิเศษ
นางสาวสุนทรี รักความสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นางสายฝน อาพันธ์กาญจน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
(ด ้านการสอน)
นางสาวประกายแก ้ว ธนสุวรรณ พยบ.วิชาชีพชานาญการพิเศษ
นางวรรณภา กาวิละ
พยบ.วิชาชีพชานาญการพิเศษ
นางสาวทิยว์ รรณ บุณยาภรณ์
วิทยาจารย์ชานาญการ
นางสาวน้ าฝน สมอาษา
นักจัดการงานทั่วไป
อ.วิจต
ิ รา นวนันทวงศ์
รองวิชาการ
นายวีระชัย เขือ
่ นแก ้ว
พยบ.วิชาชีพชานาญการ
อ.วิลาสินี เผ ้าชนะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
อ.สุกญ
ั ญา ดานุ่น
ดร.พีระนันท์ จักยามาดล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
น.ส.สุพรรษา พานทอง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสมศรี สัจจะสกุลรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นางสาวดวงพร หุน
่ ตระกูล
รอง ผอ. กลุม
่ งานวิชาการ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

วพบ.เชียงใหม่

28
29
30
31
32

วพบ.แพร่
วพบ.ยะลา

33
34
35
36
37
38
39

วพบ.สรรพสิทธิ์
นายนวพล แก่นบุปผา
วพบ.สระบุร ี
นางปานทิพย์ ปูรณานนท์
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ น.ส.พรวิไล คล ้ายจันทร์
น.ส.กมลทิพย์ ธนสารสุธ ี
วพบ.สุพรรณบุร ี
นางสุนทรี ขะชาตย์
น.ส.นิตยา สุวรรณคง
วพบ.สุราษฎร์ธานี
นางนุจเรศ โสภา

40
41

วพบ.สุรน
ิ ทร์
วพบ.อุดรธานี

อ.คมสันต์ รุง่ เรือง
นางพญาวรรณ พาณิชย์

42
43
44
45

วพบ.อุตรดิตถ์
วสส.ขอนแก่น

นายไพฑูรย์ มาผิว
น.ส.ประไพจิตร ชุมแวงวาปี
นางวรรณี วิลาชัย
นางหัทยา เพ็ชรเจริญ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

วสส.ตรัง
วสส.พิษณุโลก
วสส.ยะลา
วสส.สุพรรณบุร ี

วพบ.ตรัง
วพบ.นครราชสีมา
วพบ.นครลาปาง
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช

วพบ.ราชบุร ี
วพบ.สงขลา

วสส.ชลบุร ี

วสส.อุบลราชธานี
วพท.อภัยภูเบศร

ตำแหน่ง
วิทยาจารย์ชานาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน
นางสาวพิมพ์ณัฐ สุใจมาน
นางสาวยุชรอ เล๊าะแม
อ.สนธยา ศรีเมฆ
นางสิรภ
ิ ัทร โสตถิยาภัย

นางสาวปิ ยะพร ฝั นนิมต
ิ ร
นางนันทวัน สุรโิ ย
นายนิวต
ั ิ ไชยแสง
นายอานนท์ ทุมบุรน
ิ ทร์
น.ส.นฤมล พันธ์แตง
ิ
น.ส.ณั ฐณิชา ธรรมวิชต
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงสุนทรี สืบศักดิ์
อ.เบญญาภา ประกายแสง
อ.กันยารัตน์ จิราวุฒ ิ
นางรัตนา สรีสวัสดิ์

พยบ.วิชาชีพชานาญการ
พยบ.วิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยบ.วิชาชีพชานาญการ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
เจ ้าหน ้าทีส
่ ถิต ิ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
(ด ้านการสอน)
รองผู ้อานวยการกลุม
่ วิชาการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

เบอร์มอ
ื ถือ

เบอร์ทท
ี่ ำงำน
02-150-1203-8

FAX

091-749-9935
061-601-3735
086-380-8436
086-350-7894
089-426-1188
081-966-5441
089-451-5959
043-423-210 ต่อ 1209 043-423-212
091-775-9459 032-344-954 ถึง 956 032-344-955
02-525-3136
ต่อ 17,32
089-805-3660 038-282-608
095-725-0249 056-405-588 ถึง 589
098-787-5119
085-711-3255 053-121121 ต่อ 112
085-614-7232
081-537-8920 075-211-298
044-242-397
091-137-0185 044-243-020 ต่อ 105
086-729-8399 054-226-254
081-956-7067 075-446-390 ถึง 391
095-418-2917
02-540-6500
081-745-5138 036-266-770
085-037-1830
062-685-8565
088-259-6683
083-165-2523
085-542-4959 073-222-010 ต่อ 118
087-287-8287 073-222-010 ต่อ 237
032-314-603 ต่อ 114
074-311-890

045-255-709 ต่อ 105
063-952-3960 036-211-948 ต่อ 113
089-858-7069 056-213-541
088-293-3260
081-453-3150 035-535-253 ถึง 255
092-591-4569
077-289-816 ถึง 819
ต่อ 331
061-663-9050
081-661-2425 042-295-405 ถึง 407
098-097-9406
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ 084-815-1097
วิทยาจารย์ชานาญการพิเศษ
063-369-6638 043-222-741
นักจัดการงานทั่วไป
081-369-6638
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ 081-780-7255 038-275-663 ถึง 665
ต่อ 161
รักษาการ หัวหน ้ากลุม
่ งานทะเบียน 091-328-1088 075-263-326
จพง.สถิต ิ ชานาญงาน
084-777-8537 055-311-177
วิทยาจารย์ชานาญการ
081-540-1140 073-212-863 ต่อ 118
เภสัชกรปฏิบต
ั ก
ิ าร
062-624-9459 035-454-050 ถึง 057
พนักงานพิมพ์
084-094-0411
วิทยาจารย์
088-090-1357
นักทรัพยากรบุคคล
081-195-7207
วิทยาจารย์ชานาญการ
054-288-037 ถึง 041
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ต่อ 129
นักวิชาการศึกษา
080-053-3034 037-454-471

02-526-2904
038-285-533
056-405-599
053-121-125
075-226-976 ต่อ 121
044-247-121 ถึง 122
054-225-020
075-446-059
02-540-6517
036-267-047

073-244-613
032-314-605
074-312-562
074-311-206
045-255-709 ต่อ 201
036-317-206
056-214-028
035-535-251
077-272-571

042-207-887

043-222-741 ต่อ 102
038-274-245
075-263-324
055-311-992
073-213-234
035-454-049

054-288-044
037-454-471

