ิ ธิ์เขา้ รับการอบรม
ประกาศผลผูม
้ ี สท
หลักสูตรเฉพาะทางการทาํ ลายเชื้อและการทาํ ให้ปราศจากเชื้อสาํ หรับหัวหน้าหน่วยจา่ ยกลาง
“ Training Specialty Program in Disinfection and Sterilization for Head of Central Sterile
Supply Department”

ชื่อสกุล

โรงพยาบาล

1

นางนันทช์ พร ออกสุข

สงฆ์

2

นางนวลศรี ไหวดี

ลาํ ดวน

3

นางวลัยภรณ์ สีภาพันธ์

พะเยา

4

พ.ต.ท.หญิง จิตติภัสร์ กุลพัทธศรี วรา

ตาํ รวจ

5

นางสุพัฒน์ ศรี ธัญญรัตน์

ร้อยเอ็ด

6

นางวรรณา ศรี โพธิ์

กาํ แพงเพชร

7

ึ
นางพัชรี ย ์ แสนศก

8

นางชฎานันท์ ประเสริ ฐปั้น

9

นางภัทรพร น้อยเล็ก

มะการักษ์
มหาราชนคร
เชียงใหม่
ศริ ิ ราชปิ ยมหาราช
การุ ณย ์

10

นางอุบลรัตน์ เวียงแกว้

ลาํ พูน

11

นางนํา้ ผึ้ง เจริ ญพานิ ช

ประจวบคีรีขันธ์

12

นางขวัญเรื อน รักษาธรรม

13

นางสาวเบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล

ระยอง
มหาราชนคร
เชียงใหม่

14

นางสาวปิ ยาภรณ์ สุวรรณเวช

ราษฎร์ยน
ิ ดี

15

นางรุ่งตะวัน สุทธิวเิ ชียรโชติ

ชลบุรี

16

นางสกุลดี พรหมรักษ์

ชุมพรเขตรอุดมศั กดิ์

17

นายชิโนรส สวา่ ง

เครื อรพ.กรุ งเทพ

18

นางเขมะรา จันทร์ศรี

สาํ โรงทาบ

19

นางสาวกฤตทิตา คาํ มงคล

โอเวอร์บรู ๊ค

20

นางแสงจันทร์ เตชะปรี ชาพงศ ์

เสลภูมิ

21

นางพุฒต
ิ าล วงศบ
์ าํ รุ งเทวี

คลองหอยโขง่

22

นางวิลัดดา คงยืน

ตาลสุม

23

นางโนรี เลื่อนลอย

มิชชั ่นภูเก็ต

24

นางทิพวัลย ์ เอี่ยมจันทร์

พระพุทธบาท

25

นางภัคติกาญจน์ ดาํ รงคุณาวุฒิ

สรรพสิทธิประสงค์

26

นางลัดดา คิดการ

เทพสถิต

27

นางณัฐศริ น ปิ่ นเพ็ชร์

เจา้ พระยายมราช

28

เรื อเอกหญิงลินดา ขวนขวายทรัพย ์

จุฬาภรณ์

29

นางสาวกนกพร วิลาชั ย

30

นางสาวปภัสสร ธนวิโรจน์กุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร
กระบี่นคริ นทร์
อินเตอร์

31

นางสาวธัญลักษณ์ ศรี สุวรรณ์

แมล่ าน

32

นางสาวดัลลิกา ไกรสกุล

กรุ งเทพขอนแกน
่

33

นางสาวพัชรมน คงเจริ ญ

เดิมบางนางบวช

สมาคมศูนยก์ ลางงานปราศจากเชื้อแหง่ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีผูส
้ อบผา่ นการคัดเลือกและขอให้ปฎิบัติตามขัน้
้
ตอน ตอ่ ไปนี
1.สมาคมฯจะแจง้ ทุกทา่ นผา่ นทาง email address ที่ให้ไว้
2.สมาคมฯจะแจง้ ผลการสอบผา่ นการคัดเลือกไปยังผูอ
้ าํ นวยการโรงพยาบาลที่ทา่ นสั งกัด เพื่อดาํ เนิ นการขออนุ มัติตามขัน้
ตอน
3.ชาํ ระคา่ ลงทะเบียน 12,000 บาท โดยโอนเงินผา่ นธนาคารในนาม “สมาคมศูนยก์ ลางงานปราศจากเชื้อแหง่ ประเทศไทย
ธนาคารกรุ งไทย ออมทรัพย ์ สาขาไอทีสแควร์ หลักสี่ เลขที่บัญชี 478 – 0 – 37080 – 9 ภายในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2561
4.สง่ สาํ เนาการจา่ ยเงิน ที่ Line ID :@tpw8584s หรื อ สแกน QR

ิ ธเ์ ขา้ รับการอบรมแตไ่ มส
ิ ธิ์
5.กรณี มีสท
้ ี สท
่ ามารถมาได้ ขอให้รีบแจง้ สมาคมฯภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดผูม
ลาํ ดับถัดไปแทน
6.งดคืนคา่ ลงทะเบียนหากแจง้ ยกเลิกหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2561
7.มีขอ
้ สงสั ยกรุ ณาติดตอ่
คุณสุภาพ ศรี ทรัพย ์ 086-3459903
คุณนันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ 081-3104662

