ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560
รวบรวมข๎อมูลโดย นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
หนํวยตาบอดและสายตาเลือนราง
สานักงานบริการวิชาการ
(ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)

ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560

(ภาคกลาง)

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
หนํวยงาน
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลศิริราช
ตรวจโรคจักษุตึกผู๎ปุวยนอก ชั้น5
เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพฯ 10700

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.กาญจนี นิติเรืองจรัส
น.ส.ประภัสสร อายุยืน
น.ส.วารี
หนูจ๎อย
นายสมถิ่น ดงงาม
น.ส.เกษสรา รุํงศิริ
นางสุนิสา ขูดแก๎ว
น.ส.อารีรัตน๑ ทองพันชั่ง
น.ส.จารุวรรณ ใจอ๎าย
ผู๎สอน น.ส.มาฆะมาศ ตรีสุวรรณ

โรงพยาบาลรามาธิบดี หนํวยตรวจกล๎าม
เนื้อตา 270 แขวงทุํงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 104000
โรงพยาบาลราชวิถี ห๎องตรวจจักษุ
ผู๎สอน นางสมพร เหลี่ยมเย็นใจ
ราชเทวี พญาไท กทม.
โรงพยาบาลตากสิน OPD ตา 543
ผูส๎ อน นางฐิติยาภรณ๑ เพ็ชรัตน๑
ถ.สมเด็จเจ๎าพระยา กทม.10600
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๑ แผนกผู๎ปุวยนอก ผู๎สอน น.ส.นพมาศ แววจินดา
จักษุกรรม 1873 ถ.พระราม 4 แขวง
นางณัทเมทิกา ปูรณานุนาค
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
น.ส.จิดาภา กฤษณา

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ตาแหนํง
รุํนที่
พยาบาลวิชาชีพ
รุํนที1่
ผู๎ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ รุํนที่1
ผู๎ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ รุํนที่4
นักวิทยาศาสตร๑
รุํนที่4
ผู๎ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ รุํนที9่
นักวิชาการวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ รุํนที1่ 1
นักวิชาการวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ รุนํ ที1่ 3
นักวิชาการวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ รุนํ ที1่ 3
ผู๎ปฏิบัติงานพยาบาล
รุนํ ที่1

เบอร๑โทรศัพท๑
02-4197400,086-7737504
02-4197404,081-7416292
08-0616-1464
084-9091800
087-3666989
081-6840929
02-4197404,082-0755093
2-4197404,086-0570678

02-2011298,081-9890083

พยาบาลวิชาชีพ

รุํนที่4 084-0843953

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

รุํนที่4 089-6124026,086-3688404

พยาบาลวิชาชีพ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
นักกายอุปกรณ๑

รุํนที่3 081-6197020
รุํนที่7 087-9791877
รุํนที1่ 3 084-3174779

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
กรุงเทพฯ

หนํวยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า
504 ถ.สมเด็จพระเจ๎าตากสิน
ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
โรงพยาบาลตารวจ 492/1
ห๎องตรวจโรคตา แขวงวังใหมํ
เขตปทุมวัน กทม. 10330
ร.ร.บ๎านเด็กรามอินทรา
ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน
เขตราชเทวี 1/1550 เคหะ
รามคาแหง ซ.รามคาแหง
ต.มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
101310
สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศ
ไทย 261 หมูํ 2 ต.คามํวง
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกํน
40280
ศูนย๑บริการคนตาบอด (จรัญ 11)

ระดับ
ผู๎สอน

ชื่อ - นามสกุล
ร.อ.ชัยรัตน๑ ปีติ

ผู๎สอน

พ.ต.ท.หญิงพูลสนองศรี โพธิ์สวัสดิ์ พยาบาล (สบ 3)

ผู๎สอน

น.ส.อารยา ชนะพลชัย
ผู๎ชํวยสอน นายวิริยะ ทองลาย

ตาแหนํง
พยาบาลฝุายบริการสุขภาพ

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที7่ 02-4752514,081-8423368

รุํนที7่ 02-2076137,087-8052161

ครูปฏิบัติการสอน
เจ๎าหน๎าที่สถานสํงเสริมการนวด
แผนไทย

รุํนที9่ 02-9436651,085-1279259
รุํนที9่ 083-8835685,085-4988160

ผู๎สอน

นางสาวมัทธุรส เฉลิมมิตร
นายราชันย๑ เฉลิมมิตร

เจ๎าหน๎าที่สมาคม
อาสาสมัคร

รุํนที1่ 2 088-5521524
รุํนที1่ 2 061-9749975

ผู๎สอน

น.ส.ธมนวรรณ เคนยสนิท

เจ๎าหน๎าที่ลูกจ๎างชั่วคราว

รุํนที่13 081-1876939

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
นครปฐม

หนํวยงาน
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
111 ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.จันจิรา เปี่ยมพูล
นางสิริพร พลายแสง
นางมาลิน เนาว๑นาน
น.ส.สุภาวดี มั่นใจ
น.ส.สุรีรัตน๑ หอมกุหลาบ
น.ส.ทิตาพร ธัญญเจริญ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ๑ (วัดไรํขิง) ครูฝึก น.ส.วาสนา สงพรมทิพย๑
52 ม.2 ต.ไรํขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู๎สอน น.ส.สกุณา จงรักษ๑
ศูนย๑ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
ผู๎สอน น.ส.พนิดา อดุลย๑พรหทัย
144/2 ม.5 ต.ไรํขิง อ.สามพราน
น.ส.มณีวรรณ เต๐มิจ๏ะ
จ.นครปฐม 73120
น.ส.พิชญากร นามโครต
น.ส.มาลี ดาวเรืองผดุง
กาแพงเพชร โรงพยาบาลกาแพงเพชร 382
ผู๎สอน น.ส.ลาใย
เมายาตา
ถ.ราชดาเนิน อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
นายศรัญ๒ู เขียวเล็ก
น.ส.สาวิตรี สิงห๑หาร
น.ส.อรวรรณ นครอินทร๑
ชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 199 หมูํ 5 ผู๎สอน น.ส.อารีรัตน๑ จุํนเขียว
พหลโยธิน อาเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท
น.ส.สาวิตรี
ทรัพย๑มาก

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ตาแหนํง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (ชานาญการ)
นักให๎คาปรึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
ครู
ครู
ผู๎ฝึกอบรมไม๎เท๎าขาว
ผู๎ฝึกอบรมไม๎เท๎าขาว
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
-

รุํนที่
รุํนที่1
รุํนที่11
รุํนที่11
รุํนที่11
รุํนที่12
รุํนที่12
รุํนที่1
รุํนที่1
รุํนที่10
รุํนที่10
รุํนที่11
รุํนที่11
รุํนที่1
รุํนที่2
รุํนที่2
รุํนที่6
รุํนที่7
รุํนที่7

เบอร๑โทรศัพท๑
02-8895315 9 ตํอ 151,152
Fax. 02-8895308

034-225818, 085-2638956
089-6095891
089-5350709
091-2733822
086-5635239
097-9966067
055- 7142235
080-5052930
086-9381991
083-9550677,082-8860464
056-411055,086-3118839
084-8114914

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
นครนายก

นครสวรรค๑

นนทบุรี

หนํวยงาน
โรงพยาบาลนครนายก
ตึกจักษุ อ.เมือง จ.นครนายก
ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
คนตาบอดพิการซ้าซ๎อน
55 ม. 9 ต.ปุาขะ อ.บ๎านนา
จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลตาคลี
ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค๑
60140
ศูนย๑สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางกาแพทย๑แหํงชาติ 88/26
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลชลประทาน
ในกรมชลประทาน ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ดวงพร ศรีมงคล
นางกชกร
ชินสมบูรณ๑
นางมาลัย
แสงใส
ผู๎สอน น.ส.จารุวรรณ เขตราพรรณ
นายศราวุฒิ บัวศรี
น.ส.เพ็ญผกา สุกสวําง

ตาแหนํง
นักโภชนาการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานชํวยเหลือคนไข๎
นักพัฒนาคนตาบอด
ผู๎ชํวยนักพัฒนาคนตาบอด
สังคมสงเคราะห๑ภาคสนาม

รุํนที่
รุํนที่5
รุํนที่6
รุํนที่9
รุํนที่9
รุํนที่10
รุํนที่12

ผู๎สอน นางลัดดา พวงสมบัติ
นางรัตนา ไชยเสนา

เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎

รุํนที่2 080-3420113
รุํนที่2 089-6394594

ผู๎สอน น.ส.ภัชราภรณ๑ กองเกิด
น.ส.วิมลพรรณ นันต๏ะ
น.ส.สุชาดา วรรณศรี
น.ส.ฐิติมา นาดี
น.ส.อภิสราพร สมานทรัพย๑
ผู๎สอน น.ส.นรินทร๑รัตน๑ สิริชุมแสง
นายสุรชาติ ประสิทธิ์วัฒนะ

นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ
นักกิจกรรมบาบัด
นักกิจกรรมบาบัด
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสังคมสงเคราะห๑ชานาญการ
นักสุขศึกษา

รุํนที่1
รุํนที่4
รุํนที่6
รุํนที่11
รุํนที่11
รุํนที่1
รุํนที่4

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

เบอร๑โทรศัพท๑
086 – 8977675
087-9496164
085-0964300
037-381552 ,082-8111209
098-8799610
083-1381066,095-3292280

02-5915455,081-9387558
08-9953-9439
087-9496164
099-8266388
084-8326033
02-5022345,085-8281498
08-7686-8532

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
นนทบุรี

ปทุมธานี

อยุธยา

หนํวยงาน
มิตรไมตรีคลีนิกกายภาพบาบัด
126/442 ม.2 ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย๑พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ปากเกร็ด นนทบุรี
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต.คลองพระอุดม
อ.ลาดหลุมแก๎ว จ.ปทุมธานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แผนก ตา คอ หู จมูก 339 หมูํ 3
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
88/1 ม. 3 ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ระดับ
ผู๎สอน

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.พรรณทิพย๑ คันธภูมิ
น.ส.กรรณิกา มีผิวสม

ผู๎สอน

นายจีรวัฒน๑ มีสุข
นายอธิคม ทูลศิริ
ผู๎ชํวยสอน นางมะลิ สีมันตะ

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที่8
รุํนที่8

เบอร๑โทรศัพท๑
02-9641375,087-3496427
082-3328528

ครูสอนไม๎เท๎า
ครูผู๎สอน
อาสาสมัคร

รุํนที่9 083-0910715
รุํนที1่ 3 081-7020003
รุํนที่7 086-0128757

ผู๎สอน

นางอุษากร อัครพัฒน๑
น.ส.บุญธรรม รัมมะพล

พยาบาลวิชาชีพ
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎

รุํนที่2
รุํนที่2

035-322555, 081-7757715
087-00061521

ผู๎สอน

น.ส.วนิดา ภคมาศ

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่7

035-379094,086-3722874

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
อยุธยา

พิจิตร

หนํวยงาน
โรงพยาบาลวังน๎อย
แผนกกายภาพบาบัด 100 ม.5
ต.ลาไทร อ.วังน๎อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย๑การศึกษาพิเศษจังหวัดพิจิตร
27/144 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
66000
โรงพยาบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

พิษณุโลก โรงพยาบาลบางระกา อ.บางระกา
จ.พิษณุโลก 65140
สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
จ.พิษณุโลก 210/16 ห๎าแยกสุรสีห๑
ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.ในเมือง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
111 หมูํ 7 ถ.อุดรดาริห๑ ต.นครไทย
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ธิดารัตน๑ ประเสริฐนู

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที่5

เบอร๑โทรศัพท๑
085 - 4234561

ผู๎สอน นายชลอ เมืองทอง

ครู

รุํนที่2

056-616263 ,081-6740746

ผู๎สอน นางอมรรัตน๑ เสนาขันธ๑
น.ส.พิรารัตน๑ ฉัตรรัตนกุลชัย
นางอรุณี โสมพัฒนะพงษ๑
ผู๎สอน น.ส.สุพรรณี สุระเสียง

รุํนที่3
รุํนที่4
รุํนที่6
รุํนที่2

083-9547842
083-9547842
089-2689611
086-4469297

ผู๎สอน น.ส.อัจฉรา คล๎อยแก๎ว

เจ๎าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
นักกายภาพบาบัด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
เจ๎าหน๎าที่สมาคมคนตาบอด

รุํนที่6

055-219540 ,089-4604800

ผู๎สอน น.ส.วรรณวิษา แสวงผล
นายสนอง แก๎วพวง

นักกายภาพบาบัด
ชํางเครื่องชํวยคนพิการ

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รุํนที่ 12 098-8824285
รุํนที่ 12 082-1717054

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
เพชรบูรณ๑

ลพบุรี

หนํวยงาน
โรงพยาบาลน้าหนาว
333 หมูํ 5 ต.น้าหนาว อ.น้าหนาว
จ.เพชรบูรณ๑ 67260
โรงพยาบาลลาสนธิ
79 ม.11 ต.หนองรี อ.ลาสนธิ
จ.ลพบุรี 15190

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและ
คนตาบอดพิการซ้าซ๎อน ลพบุรี
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย จ.ลพบุรี 3 หมูํ 11
บ๎านดงจาปา ถ.พหลโยธิน
ต.นิคมสร๎างตนเอง อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
แผนกกายภาพบาบัด 71 ต.ปากน้า
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ณัฏยา สมจิตร

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที่9

เบอร๑โทรศัพท๑
056-779033,089-9095715

ผู๎สอน น.ส.จุฑามาศ พรจัตุรัส
น.ส.ศศิธร วรรณมหินทร๑
นายอานาจ ธัญสม
นางสายชล ติฉิน
ผู๎สอน นายมนัส กลํอมกูล
น.ส.ศิวพร ศรีศักดิ์
ผู๎สอน นายกฤษฎาวุฒิ วงค๑ศรีงาม

นักกายภาพบาบัด
อาสาสมัคร
นักกิจกรรมบาบัด
อาสาสมัคร
ครูปฏิบัติการสอน
สังคมสงเคราะห๑ภาคสนาม
เจ๎าหน๎าที่สังคมสงเคราะห๑
ภาคสนาม

รุํนที่1
รุํนที่1
รุํนที่4
รุํนที่4
รุํนที่9
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 3

036-633185,087–6975578
080-1277735
08-6730-8961
08-2239-7547
036-785306,0812902373
099-4070678
036-785306,092-8713411

ผู๎สอน น.ส.โสมวรรณ พุํมประกอบศรี
นางรุํงศิริ วารีดี

นักกายภาพบาบัด
เจ๎าพนักงานอาชีวบาบัด
และกิจกรรมบาบัด

รุํนที่2
รุํนที่2

085-2195599
089-4862778

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
สิงห๑บุรี

สระบุรี

หนํวยงาน
โรงพยาบาลคํายบางระจัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห๑บุรี
ต.ต๎นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห๑บุรี 16000
โรงพยาบาลอินทร๑บุรี หอผู๎ปุวยตา หู
คอ จมูก 37/7 ม.1 ต.ทับยา
อ.อินทร๑บุรี จ.สิงห๑บุรี 16110
โรงพยาบาลบ๎านหมอ 141 ม.4
ต.บ๎านหมอ อ.บ๎านหมอ จ.สระบุรี
18130
โรงพยาบาลหนองโดน 64 ม.9
ต.หนองโดน อ.หนองโดน
จ.สระบุรี 18190

โรงพยาบาลพระพุทธบาท 86 ม.8
ฝุายกายภาพบาบัด ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางชูศรี สิงห๑บูรณ๑

ตาแหนํง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่7 089-0045878

ผู๎สอน นางกฤษดา กว๎างนอก

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รุํนที่4 036-581993-7
083-6038288

ผู๎สอน น.ส.ปาริชาติ เปรียวเดช
น.ส.วรีพร พงษ๑เขียว
น.ส.วิรัตน๑ ประเทศา
น.ส.กมลทิพย๑ ศรีเมือง
ผู๎สอน น.ส.เสาวลักษณ๑ อันทรสี
นางวรางคณา อึ่งผิว
นายตรีณรงค๑ ป๓้นหุํน
นายสิริวัฒน๑
สุโพธิ์
น.ส.สุวรรณา พากุล
ผู๎สอน น.ส.สาลินี เราจนานนท๑

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสุขศึกษา
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักกายภาพบาบัด
อาสาสมัครมาตรฐาน
PN.WARD
อาสาสมัคร
พนักงานชํวยเหลือคนไข๎
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่4
รุํนที่5
รุํนที่5
รุํนที่5
รุํนที่4
รุํนที่5
รุํนที่5
รุํนที่5
รุํนที่9
รุํนที1่ 0

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

036-201171,089-8013924
081 -2948784
082 – 2337006
089 - 5371495
036-397111,080-1157524
089 – 2409184
086 -5222489,036 - 397111
089 -0456748
080-2202236
088-6265993

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
สระบุรี

หนํวยงาน
โรงพยาบาลหนองแซง 59 ม.1
ต.ไกํเสํา อ.หนองแซง จ.สระบุรี
18170
โรพยาบาลวังมํวงสัทธรรม 60 หมูํ 1
ต.คาพราน อ.วังมํวง จ.สระบุรี
18220
โรงพยาบาลเสาไห๎เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ต.เสาไห๎ อ.เสาไห๎
จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลดอนพุด ม.4 ถ.โพธิ์พระ
ยา-ทําเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด
จ.สระบุรี 18210
โรงพยาบาลหนองแค 115
ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลศูนย๑สระบุรี 18 ถ.
เทศบาล ต.ปากเพรียว อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี 18000

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ศุภวรรณ ผลาหาญ
นางละมุน แจ๎งวาริต

ตาแหนํง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัดชานาญการ

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่4 036-399234 ,087-1461468
รุํนที่13 036-211008,086-5615297

ผู๎สอน น.ส.ปิยาภรณ๑ ทองศิริ

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่13 036-259134,095-3892421

ผู๎สอน น.ส.ขนิษฐา อุํนทิม

นักกายภาพบาบัดชานาญการ

รุํนที่13 036-391254 ตํอ 411,
087-1217513

ผู๎สอน น.ส.ปวีณา วงศ๑รุํงโรจน๑

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่13 036-639511,082-4836065

ผู๎สอน น.ส.กิตติยา ชุมทา

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่13 091-8044238

ผู๎สอน นางวลัยลักษณ๑ ทะสุนทร

นักกายภาพบาบัดชานาญการ

รุํนที่13 081-8789510

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคกลาง
จังหวัด
อํางทอง

อุทัยธานี

สุพรรณบุรี

สุโขทัย

หนํวยงาน
โรงพยาบาลอํางทอง
แผนกกายภาพบาบัด อ.เมือง
จ.อํางทอง 14000
ศูนย๑การศึกษาพิเศษ จ.อุทัยธานี
339 ม.3 ต.น้าชิม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช
950 ถ.พระพันวษา ต.ทําพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
สมาคมคนตาบอด จ.สุโขทัย
144/2 ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางฐิติจิตต๑ พรมยม
นางนิภา แก๎วมณี

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด
พนักงานอาชีวบาบัด

ผู๎สอน น.ส.นิตยา การะเกตุ
น.ส.พีรดา ประกอบไวทยกิจ

ครู
ครู

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่2 089-4099576 ,086รุํนที2่ 6670295
089-9054636
รุํนที่2 056-970109,084-8223876
รุํนที2่ 089-9597621

ผู๎สอน น.ส.สุทธิตา สวํางศรี

พยาบาลวิชาชีพ

รุํนที1่ 0 080-4398265

ผู๎สอน นายชัยณรงค๑ ทัศนา

นักวิชาการสาธารณสุข

รุํนที่2 055-691153,081-5960499

ผู๎สอน น.ส.มนท๑จิรัฎฐ๑ เจริญภูวดล

พนักงานธุรการ

รุํนที1่ 0 082-6536285

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560

(ภาคตะวันตก)

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันตก
จังหวัด
กาญจนบุรี

หนํวยงาน
โรงพยาบาลทํามํวง
987 ม.2 ต.ทํามํวง อ.ทํามํวง
จ.กาญจนบุรี 71110

ประจวบฯ

โรงพยาบาลบางสะพานน๎อย
ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน๎อย
จ.ประจวบคีรีขันธ๑
โรงพยาบาลบ๎านลาด
603 ม.4 ซ.บ๎านหลุมดิน
ถ.ราชดาเนิน ต.บ๎านหม๎อ อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนธรรมิกวิทยา เพชรบุรี
128 ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย๎อย
จ.เพชรบุรี 76140

เพชรบุรี

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.พชรวรรณ ชานิถาวรกุล
น.ส.จุฬารัตน๑ จันกลํอม
น.ส.นวลธิณี เขียวบัว
น.ส.ณภศร งิ้งงาม
ผู๎สอน น.ส.รัตนกานต๑ ดีทอง

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที่3
รุํนที่4
รุํนที่4
รุํนที่4
รุํนที่4

เบอร๑โทรศัพท๑
087-0637091
081-4264026 ,086-4109759
081-5966907
081-1960861
08-5346-2224 ,032-699025

ผู๎สอน น.ส.จิรา สมจิตต๑รักษ๑
น.ส.ศรัญญา มั่งเจริญ

ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
นักกายภาพบาบัด

รุํนที4่
รุํนที4่

083-3149395
032-410289 ,085-7027017

ผู๎สอน นายปริญญา กล๎ายุทธ
นางสิริพร ชํวยศิริ
น.ส.พรรณ๑เพ็ญ พูลลาภ
น.ส.รัตนาภรณ๑ มหามาตร๑

ชํางเทคนิค
ครู
ครู
พนักงานพี่เลี้ยงดูแลคนพิการ

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รุํนที่ 11
รุํนที่ 11
รุํนที่ 12
รุํนที่ 12

080-0803498
089-8361784
086-1227483
084-5436501

ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560

(ภาคตะวันออก)

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออก
จังหวัด
จันทบุรี

หนํวยงาน
โรงพยาบาลพระปกเกล๎า
กลุํมงานเวชกรรมฟื้นฟู อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000

ตราด

โรงพยาบาลตราด งานกิจกรรมบาบัด
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจา จ.ตราด
90/5 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ทําพริก
อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร
ม.12 ต.ทํางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
315/84 ถ.ประจันตคาม ต.หน๎าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ครูฝึก น.ส.สุพิชชา สาไพรวัลย๑
ผู๎สอน นายพนมไพร มะไลไธสง
นางฤติมา ทองสีมา
นายรชตะ ตันตวงค๑สกุล
น.ส.รัชรินทร๑ สิงห๑คราช
น.ส.ธิติมา โพธิ์ทอง
ผู๎สอน น.ส.จันทร๑จิรา พรหมสุภา
น.ส.สายสุพรรณ ตัณโฑวุฑโฒ
ผู๎สอน น.ส.อ๎อยทิพย๑ จันทร๑ศรี
นายรณกร โรจนประทีป

ตาแหนํง
นักกิจกรรมบาบัด
พนักงานกายภาพบาบัด
เจ๎าพนักงานอาชีวบาบัดชานาญงาน
นักกายภาพบาบัด
นักกิจกรรมบาบัด
นักกายภาพบาบัด
ชํางกายอุปกรณ๑
นักกายภาพบาบัด
ครูอัตราจ๎าง
ครู คศ.1

รุํนที่
รุํนที1่
รุํนที4่
รุํนที4่
รุํนที1่ 0
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที5่
รุํนที5่
รุํนที9่
รุํนที9่

ผู๎สอน นางบุญเตือน ชัยศิริ
นางจิตราวดี เหล็กศิริ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รุํนที5่ 037–21108, 086 -1552947
รุํนที5่ 086-1432457

ผู๎สอน นายสพชัย แพงแสง
ส.ต.สมควร ภูํประดิษฐ๑

เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
รองประธานชมรมอาสาสมัคร
ชํวยเหลือคนพิการ

รุํนที1่ 3 080-0660434,092-0147627
รุํนที1่ 3 094-1392965

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

เบอร๑โทรศัพท๑
083-4926762
084-8710630
087-1382439
090-9829294
090-9721034
086-3285468
039–520216,087-5402411
039-511040 ตํอ 609
039-540332,080-6356298
089-2501220

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออก
จังหวัด
ระยอง

สระแก๎ว

หนํวยงาน
โรงพยาบาลระยอง ฝุายสวัสดิการสังคม
138 ถ.สุขุมวิท ต.ทําประดูํ อ.เมือง
จ.ระยอง
โรงพยาบาลวังจันทร๑
งานกายภาพบาบัด 349 ม.1 ต.ชุมแสง
อ.วังจันทร๑ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก๎ว
อ.เมือง จ.สระแก๎ว 27000

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.สุภาพร ตราชู
น.ส.สุวิมล หาที่ถูก
นายศราวุธ หรีกประโคน
ครูฝึก น.ส.ปาริตา ดอกไม๎
ผู๎สอน น.ส.ณัฐพร ลีลิตธรรม
น.ส.อริสา ดีการ
ผู๎สอน นายพชรวรรธน๑ คงสัมฤทธิ์
นางวารี ฉลาดคิด
น.ส.พรทิพย๑ เจริญศิลป์
ผู๎สอน นายโกวิทย๑ สังกรณ๑

ตาแหนํง
นักสังคมสงเคราะห๑ชานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักสังคมสงเคราะห๑ปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
นักกายภาพบาบัดชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าหน๎าที่สมาคมฯ

สมาคมคนตาบอด จ.สระแก๎ว 90/306
ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
ชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง 669 ต.นาเกลือ
ผู๎สอน น.ส.สุทธาทิพย๑ ยิ่งดิลกพันธกุล นักกายภาพบาบัดชานาญการ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
อนามัยบ๎านหนองไผํ 117/32
ผูส๎ อน น.ส.ณัชชา ชุนชํวยเจริญ
ต.บางปลาสร๎อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลสนามชัยเขต 590/1 ม.4
ผูส๎ อน น.ส.อรพินท๑ ทุํงอํวน
นักกายภาพบาบัด
ต.คู๎ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
24160

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รุํนที่
รุํนที่3
รุํนที่3
รุํนที่4
รุํนที่1
รุํนที่10
รุํนที่12
รุํนที่4
รุํนที่4
รุํนที1่ 2
รุํนที่10

เบอร๑โทรศัพท๑
038-611104 ,081-7169884
086-8337584
086-9323232
086-3783469
092-8619545
099-0083965
08-16399503
08-16322861
094-6755020
037-262184,082-2129792

รุํนที่10 038-428135,081-8659285
รุํนที่11 085-0850318
รุํนที3่ 086-8315508
085-2817171

ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
กาฬสินธุ๑

หนํวยงาน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑
27 ถ. กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ๑
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑ 46000
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ๑ 193 ม. 13 ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑ 46110
สมาคมสํงเสริมอาชีพคนตาบอด
จ.กาฬสินธุ๑ 291 ต.โสมพะมิตร
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑ 46000
สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 98 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ๑ 46000
โรงพยาบาลทําคันโท 183 ม.1
ต.นาตาล อ.ทําคันโท จ.กาฬสินธุ๑
46190

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางละมํอม อดทน
น.ส.ปิยพร คาประเทือง
นางประดับพร ไชยคามิ่ง
ผู๎สอน น.ส.แคทรียา กันกง
น.ส.ภาวินี ลาโยธี
น.ส.อรวรรณ ผํานจังหาร
ผู๎สอน น.ส.สุกัญญา บริหาร

ตาแหนํง
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
เจ๎าหน๎าที่สมาคมฯ

รุํนที่
รุํนที่3
รุํนที่3
รุํนที่4
รุํนที่5
รุํนที5่
รุํนที1่ 0
รุํนที่9

ผู๎สอน น.ส.นิรัตศรา วงศ๑ลา
นายชัพวิชญ๑ มํวงงาม

เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
เจ๎าหน๎าที่พิเศษ

รุํนที่9 043-811169 ,088-5726158
รุํนที1่ 3 091-7940027

ผู๎สอน น.ส.สุดารัตน๑ บุตตะนันท๑
นางธารา บุญเปรี้ยว

นักกายภาพบาบัด
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขชุมชน

รุํนที1่ 0 043-877101,089-5695125
รุํนที1่ 0 082-3115161,099-1985666

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

เบอร๑โทรศัพท๑
081-1830986
086-8502592
086-2335788
089 – 7406310
043–851290,087-9349832
084-5427140
043-81335,085-7406315

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ขอนแกํน

หนํวยงาน
โรงพยาบาลขอนแกํน ถนนศรีจันทร๑
อ.เมือง จ.ขอนแกํน 40000

ระดับ
ครูฝึก
ผู๎สอน

โรงพยาบาลชุมแพ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกํน 40130

ผู๎สอน

โรงเรียนสอนคนตาบอด ขอนแกํน

ผู๎สอน

สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
จ.ขอนแกํน

ผู๎สอน

ชื่อ - นามสกุล
นายอธิพันธ๑ สุวรรณชาติ
น.ส.กนกวรรณ หอมจันทากุล
นางฐานิผา โสภณวิทย๑
น.ส.กนกวรรณ สุวรรณชาติ
น.ส.อัมพรินทร๑ เลิศอัศวพล
น.ส.วิลาวัลย๑ นาเมืองจันทร๑
น.ส.อมรรัตน๑ เชื้อสระคู
น.ส.กนกภรณ๑ ข๎อยุํน
นางปนัดดา ทานอุทิศ
น.ส.ตรีนุช เสาวรา
น.ส.สุรินทร๑ธร สีลา
นางสุพัตรา กาสหาญ
นายศุภศักดิ์ บุญถูก

ตาแหนํง
รุํนที่
ครู (ศูนย๑ดูแลตํอเนื่อง)
รุํนที่2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รุํนที1่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รุํนที1่
ครู (ศูนย๑ดูแลตํอเนื่อง)
รุํนที2่
นักกายภาพบาบัดชานาญการ
รุํนที3่
นักวิชาการสาธารณสุข
รุํนที1่ 2
ผู๎ชํวยครูสอนคนตาบอด(O&M) รุนํ ที1่ 2
ผู๎ปฎิบัติงานการพยาบาล
รุนํ ที1่ 2
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
รุนํ ที่3
นักกายภาพบาบัด
รุนํ ที3่
พยาบาลวิชาชีพ
รุนํ ที6่
พนักงานผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
รุนํ ที6่
ครูปฏิบัติการ
รุนํ ที่9

น.ส.สุวรรณา ละมัยกลาง
น.ส.พวงผกา ศึกนอก
นายปราโมท เค๎าไฮ

อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

เบอร๑โทรศัพท๑
085-4692618
043-336789,081 - 6617104
087-1269699
085-7543163
087-2325515
086-8528851
091-0582817, 088-5719800
088-0249150
081-3806968
089-1688715
080-7542948
082-1076829
080-4338089

รุํนที่9 085-7561781
รุํนที่9 086-8534726, 088-5132974
รุํนที่9 084-4312001

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชัยภูมิ

หนํวยงาน
โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลบาเหน็จณรงค๑
ต. บ๎านเพชร อ.บาเหน็จณรงค๑
จ.ชัยภูมิ 36160
โรงพยาบาลเทพสถิต
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลจัตุรัส
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลคอนสาร
ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ครูฝึก นางสมหวัง ใจสงบ
ผู๎สอน นายกฎ รูปชัยภูมิ
น.ส.วิลัยวรรณ๑ ไชยโยธา
ผู๎สอน นางสุรีรัตน๑ แก๎วมา
น.ส.จินตนา ชาลีวงษ๑
ผู๎สอน นายทองอังคาร โทเพชร๑

ตาแหนํง
พนักงานรหัสชั้น 2
เจ๎าพนักงานทั่วไป
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที่1
รุํนที4่
รุํนที4่
รุํนที่5
รุํนที7่
รุํนที่6

เบอร๑โทรศัพท๑
044-837001-3,0872618996
085-0234324,089-7168263
044-897022 ,081-8762447
089-2824446
044-861700 ,089-7153669

ผู๎สอน น.ส.สุรีรัตน๑ ศิริคุณ

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่6

044-859099,082-1385044

ผู๎สอน นางสาวดนยา ฤทธิ์เดช

นักกายภาพบาบัด

รุํนที8่

ผู๎สอน น.ส.ดุจเดือน จินดาดวง

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่8

044-855097-8,0856857716
044-851499,081-0636316

ผู๎สอน น.ส.วรารัตน๑ เขื่อนศิริ

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่9

044-876409,083-2200334

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครพนม

นครราชสีมา

หนํวยงาน
โรงพยาบาลนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม

รพสต.ตาบลโชคอานวย
18 ม.3 บ.โชคอานวย ต.วังตามัว
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลดํานขุนทด
162/11 ม.2 ต.ดํานขุนทด
อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา
30210
โรงพยาบาลครบุรี
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน
(เขาใหญํ) 303 ม.1 ต.โปุงตาลอง
อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา 30130

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางกนกพร นาคาพิทักษ๑วัง
นางวิลาวัณย๑ เรืองกล๎า
น.ส.จุฑามาศ สิทธิพรหม
นายสรายุทธ จาเริญสุข
นายขุนนะษร หลาบโพธิ์
ผู๎สอน น.ส.นันทิดา ดวงคุณ
นายสมบัติ จันทร๑พวง
น.ส.สลิลทิพย๑ สุขสํง
ผู๎สอน นายนพ หํอมกระโทก
น.ส.นฤมล ศรีเสริม

ตาแหนํง
รุํนที่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รุํนที่1
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รุํนที1่
เจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย๑ O&M
รุํนที่2
อาสาสมัคร
รุํนที่2
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
รุํนที่7
พนักงานรพสต.ตาบลโชคอานวย
รุํนที5่
รุํนที่5
อาสาสมัคร
รุํนที1่ 2
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รุนํ ที่5
นักวิชาการสาธารณสุข
รุนํ ที่9

เบอร๑โทรศัพท๑
042-521349,087-4310381
089-6216752
081-1862352 ,087-6182643
086-6409810
082-8363189
080–7571227,083-1430242
081-3801966
092-7906200
044-389415,081-9660021
087-7764392,088-3511507

ผู๎สอน น.ส.นิติรันต๑ พูนกระโทก
น.ส.ปริญ บารุงกลาง
ผู๎สอน นายวรชัย ศิลประเนตร
นายทวีชนม๑ หนึ่งคามี

นักกายภาพบาบัด
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
ครู
ครูสอนเสริมพิเศษ

044-444490-3,087-2451762
082-1448394
081-0561853
098-4197042

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รุํนที6่
รุํนที่6
รุํนที่11
รุํนที่11

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครราชสีมา

หนํวยงาน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช๎างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
จ.นครราชสีมา 721/25 ถ.สืบศิริ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
คูขาด 196 ม.8 ต.หนองบัวสะอาด
อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา 30120
สาธารณสุขอาเภอห๎วยแถลง
รพ.สต.หนองนาพัฒนา
รพ.สต.ตะโก จ.นครราชสีมา
สาธารณสุขอาเภอหนองบุญมาก
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
30410
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช๎างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.มะนิตย๑ ฮันสูงเนิน

ตาแหนํง
นักสังคมสงเคราะห๑

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่6 044-235053,085-6133672

ผู๎สอน น.ส.อัจฉริยา ประสังสิต

จิตอาสา

รุํนที่9 044-353452,089-9463449

ผู๎สอน น.ส.เสาวนิต พลยุทธ

เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รุํนที1่ 3 044-426535,081-2632975

ผู๎สอน นายไพบูลย๑ จุลสม
น.ส.พัชรี ปิตาละเต
นางบัวลอง พันธุ๑ทอง
ผู๎สอน นายกานต๑ จงจิตต๑ดารง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชานาญ
งาน

รุํนที1่ 3
รุํนที1่ 3
รุํนที1่ 3
รุํนที1่ 3

ผู๎สอน น.ส.มะนิตย๑ ฮันสูงเนิน

นักสังคมสงเคราะห๑

รุํนที่6 044-235053,085-6133672

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

044-391176,090-8962965
085-7643133
085-7681700
061-5589089

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครราชสีมา

หนํวยงาน
สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
จ.นครราชสีมา 721/25 ถ.สืบศิริ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลประทาย ต.ประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
โนนทองหลาง 14/1 ถ.เทศบาล 20
ต.บัวใหญํ อ.บัวใหญํ
จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
ดงบัง ต.ห๎วยยาง อ.บัวใหญํ
จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
ตะโก อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลบัวใหญํ 6 ถ.เทศบาล
12 ต.บัวใหญํ อ.บัวใหญํ
จ.นครราชสีมา 30120

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.อัจฉริยา ประสังสิต

จิตอาสา

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่9 044-353452,089-9463449

ผู๎สอน น.ส.ถนอมศรี ศรีห๎วยไพร

นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ

รุํนที1่ 3 085-2239584

ผู๎สอน น.ส.นิรมล คาลือหาญ

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

รุํนที1่ 3 085-6365694

ผู๎สอน น.ส.ปิยวรรณ แปูนปลัด

เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ รุํนที1่ 3 087-9655954

ผู๎สอน นางบังลอง พันธุ๑ทอง

พยาบาลวิชาชีพ

รุํนที1่ 3 085-7861700

ผู๎สอน น.ส.อรสา หนันติ

นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ

รุํนที1่ 3 085-4565727

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ตาแหนํง

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครราชสีมา

หนํวยงาน
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
ศีรษละเลิง 335 หมูํ 10 ต.บ๎านใหมํ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
มะคํา 367 หมูํ 6 ต.บ๎านโพธิ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30004
สาธารณสุขอาเภอขามสะแกแสง
346 หมูํ 1 ต.ขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
30290
สาธารณสุขอาเภอโนนสูง
จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลวังน้าเขียว 157 หมูํ 8
ถ.ราชสีมา-กบินทร๑บุรี ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 99 หมูํ 5 ต.พัง
เทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางมิ่งขวัญ สืบจันทา

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่13 044-351421,082-7461416

ผู๎สอน น.ส.กนกภรณ๑ อัครอนันต๑

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่13 044-415101,094-3580111

ผู๎สอน น.ส.เจนจิรา จูกลาง

นักจัดการทั่วไป

รุํนที่13 044-383367,097-3424929

ผู๎สอน นางสาราญ มาลาศรี

เจ๎าพนักงานสาธารณสุข

รุํนที่13 044-379266,086-2595191

ผู๎สอน น.ส.ดรุณี ป๓ดธุลี

นักกายภาพบาบัด

รุํนที่13 044-228241,094-2261927

ผู๎สอน นายมนตรี ธัญญเฉลิม

นักกายภาพบาบัดปฎิบัติการ

รุํนที่13 044-756180,097-3290836

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครราชสีมา

บึงกาฬ

บุรีรัมย๑

หนํวยงาน
โรงพยาบาลแก๎งสนามนาง 111 หมูํ1
ต.แก๎งสนามนาง อ.แก๎งสนาม
จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลสํงเสริมตาบลหนองจาน
พัฒนา อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลหนองบุญมาก
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลบึงกาฬ
อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โรงพยาบาลพุทไธสง
1 ม.12 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย๑ 31120
โรงพยาบาลนาโพธิ์
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย๑ 31230

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ตระกานต๑ตา กันทอน

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่13 044-339083,090-2675208

ผู๎สอน นายวีระศักดิ์ ศรีชัย

เจ๎าพนักงานสาธารณสุข

รุํนที่13 092-8863832

ผู๎สอน น.ส.ณัฐญาดา ชาติประเสริฐ

นักกายภาพบาบัดชานาญการ

รุํนที่13 085-8588595

ผู๎สอน น.ส.กิติยา รักษาพล
น.ส.เยาวลักษณ๑ หลินภู
น.ส.ประภาศิริ ฉ่ารักษ๑สินธุ๑
นายอนุสรณ๑ อุปนัน
ผู๎สอน น.ส.สกุณา สินธุประเสริฐ
นางทิม รัตนศฤงค๑

นักกายภาพบาบัด
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร (อสม.)
อาสาสมัคร
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข

รุํนที่3
รุํนที6่
รุํนที่6
รุํนที่9
รุํนที5่
รุํนที่5

ผู๎สอน นางอุทุมพร สมศรี
นายพูนทรัพย๑ สุขโสม
น.ส.ยุวดี แซํไหล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่5 044–629327,084-4117909
รุํนที่10 084-4716345
รุํนที่10 081-7092978

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

083-7448429
089-4669029
089-4477351
087-7704933
044–689131,081-2037682
087 - 8780865

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
บุรีรัมย๑

หนํวยงาน
โรงพยาบาลสตึก 124/1 ม. 7 ต.นิคม
อ.สตึก จ.บุรีรัมย๑ 31150
โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย๑ 31110

โรงพยาบาลบุรีรัมย๑ (ตึกตาชั้น 2)
อ.เมือง จ.บุรีรัมย๑ 31000
มหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ต.หัวขวาง
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โรงพยาบาลมหาสารคาม
OPD ตา ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
สมาคมคนตาบอด จ.มหาสารคาม
63/15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม
จ.มาหสารคาม 44120

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.แพรว นิวรณุสิต

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที5่ 084 - 5572197

ผู๎สอน น.ส.จิตตรัตน๑ ฮวบเฮง
นางกัญญา ประสงค๑ทรัพย๑
นายสมพร หูตินุ
นางกัณหา ทองแท๎กูล
นางสมหมาย วงษ๑อรัญ
น.ส.วิลาวัลย๑ ศริเมฆา
ผู๎สอน นางบังอร ปะทะรัมย๑
นางรุ๎งสิตา ทองกาญจนา
ผู๎สอน น.ส.จรีพร รัตนวงษา
น.ส.แพรวพรรณ ศรีไตรเฮือง
ผู๎สอน น.ส.รุํงลาวัณย๑ ไลออน
น.ส.เสาวภา พุทธิวงศ๑
น.ส.จุฬาลักษณ๑ พิมพะลา
ผู๎สอน น.ส.เมสุดา นนทะคาจันทร๑
น.ส.สุกัญญา นะยก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
อาสาสมัคร
เจ๎าหน๎าที่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานชํวยเหลือคนไข๎
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ๎าหน๎าที่โครงการ O&M
อาสาสมัคร
เจ๎าหน๎าที่สมาคมฯ

รุํนที5่
รุํนที7่
รุํนที7่
รุํนที่10
รุํนที่11
รุํนที่11
รุํนที9่
รุํนที9่
รุํนที3่
รุํนที4่
รุํนที6่
รุํนที6่
รุํนที8่
รุํนที1่ 1
รุํนที1่ 1

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

044-631494, 081-4584315
086-1100254,087-2394445
085-4550305
086-2499835
091-1352131,097-1352131
081-5542529
044-611262,082-1379044
088-5838519
087-3861695
08-7733-9513
085-0035717
043-740993-6,089-1868445
081-17294172
094-4407756
092-3570081

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
มหาสารคาม

หนํวยงาน
สมาคมสํงเสริมอาชีพคนตาบอด
37 ม.15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120

มุดาหาร

โรงพยาบาลมุดาหาร
กลุํมงานเวชกรรมสังคม อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจา
จ.มุกดาหาร 244 ม.5 บ.หนองแอก
ต.บางทรายใหญํ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
76 ม.8 ต.ตองโขบ อ.เมือง
จ.สกลนคร

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ภานุลักษณ๑ แสนบุดดา
น.ส.นิภาวรรณ ศรีโฮง
น.ส.สุปรียา ชะนะบุญ
นายอภินันท๑ สมบูรณ๑
ผู๎สอน นางเรืองอุไร แสนสุข
น.ส.ขวัญตา ประมาชิด
น.ส.ณัฐยานี พํออมาตย๑
นายวิน วงค๑กระโซํ
นางกาญจนา เบ๎าช๎างเผือก
น.ส.รวิกร ไวยพจน๑
ผู๎สอน นายเกียรติศักดิ์ ปากหวาน

รุํนที่
อาสาสมัคร
รุํนที่9
จิตอาสา
รุํนที่10
จิตอาสา
รุํนที่10
จิตอาสา
รุํนที่10
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รุํนที2่
อาสาสมัคร
รุํนที2่
อาสาสมัคร
รุํนที2่
เจ๎าหน๎าที่โครงการ O&M
รุํนที8่
เจ๎าหน๎าที่โครงการ O&M
รุํนที8่
นักจัดการงานทั่วไป
รุํนที8่
ข๎าราชการครู
รุํนที2่

ผู๎สอน น.ส.ชลธิดา ก๎อนคาตัน

นักกายภาพบาบัด

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ตาแหนํง

เบอร๑โทรศัพท๑
086-2219428,083-6625945
087-8635673
085-0124347,083-1926414
087-2173030
042-611285,089-7826537
089-7159431
087-2247499
086-5359767
089-2633369
089-4184854
042-694035,089-2732908

รุํนที1่ 0 042-766054,082-8728550
098-8244866

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด

หนํวยงาน

ยโสธร

โรงพยาบาลยโสธร

ร๎อยเอ็ด

โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด 111 ตึก ตา หู
คอ จมูก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด
45000

โรงพยาบาลเสลภูมิ
226 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ
จ.ร๎อยเอ็ด 45120

ระดับ

ชื่อ - นามสกุล

ครูฝึก นางจิดาภา พุฒพันธ๑
ผู๎สอน น.ส.ทิวาภรณ๑ เรียบผา
น.ส.ดวงเดือน คาภาส
ผู๎สอน น.ส.จารุณี เมืองนาม
นายวรรณศักดิ์ ดวงจันทร๑ทิพย๑
น.ส.สุนทราภรณ๑ หานะพันธ๑
น.ส.รุํงอรุณ เดชบุรัมย๑
น.ส.อังค๑วรา จันทรวารี
นายวุฒิไกร เคแสง
น.ส.กนกจันทร๑ จันทรวารีย๑
นายอธิปพงศ๑ วรรณสุทธิ์
นายธีรวัจน๑ เสนาศร
น.ส.สุมณฑา ศรีแสงสวําง
ผู๎สอน นางมนิดา ศิริวารินทร๑
นายสุระชัย วรวงศ๑
น.ส.ยุพา วารีศรี

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ตาแหนํง

รุํนที่

อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป (O&M)
นักจัดการงานทั่วไป (O&M)
นักจัดการงานทั่วไป (O&M)
นักจัดการงานทั่วไป (O&M)
นักจัดการงานทั่วไป (O&M)
พยาบาลวิชาชีพ
เจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย๑
อาสาสมัคร
เจ๎าหน๎าที่โครงการ O&M

รุํนที่2
รุํนที่3
รุํนที่5
รุํนที่1
รุํนที่1
รุํนที่2
รุํนที่3
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที2่
รุํนที2่
รุํนที8่

เบอร๑โทรศัพท๑
089-9931760
085-6772881
085-0975140
082-8400619
088-3338911
085-7610897
085-0756528
085-7489277
085-7411972
096-5078942
084-9548085
081-6702947
099-5264989
043-533538,089-0304967
084-9186419
043-533538, 083-4512743

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด

หนํวยงาน

ร๎อยเอ็ด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ๑
โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ร๎อยเอ็ด
49 ม.10 ต.ดงลาน อ.เมือง
จ.ร๎อยเอ็ด
โรงพยาบาลอากาศอานวย
386 ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอานวย
จ.สกลนคร 47170

สกลนคร

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต.บ๎านนาคา ม.4 ต.ห๎วยยาง
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลคาตากล๎า
80 ม.11 ต.คาตากล๎า อ.คาตากล๎า
จ.สกลนคร 47250
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต.บ๎านดงสงํา 13 ม.9 ต.หนองแปน
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290

ระดับ

ชื่อ - นามสกุล

ผู๎สอน นายเทวิน คาสวัสดิ์

ตาแหนํง

รุํนที่

เบอร๑โทรศัพท๑

ผู๎สอน นายจินตนาการ สกุลรัตน๑ภรณ๑
นายนพพล มนตรี

พนักงานปฏิบัติการ
ภาคสนาม
อาสาสมัคร
ครู

รุํนที9่ 080-1963873
รุํนที1่ 1 082-3069073

ผู๎สอน นายทวีศิลป์ โสมสุพิน
น.ส.อภิญญา ธนเฮือง
นายขวัญประชา ศิริทรัพย๑
นายบุญเสียน สาริษี
ผู๎สอน นายสุทธิวัฒน๑ กลยนี
น.ส.อัจฉราวดี สุวรรณแสง

อาสาสมัคร
นักกายภาพบาบัด
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
อาสาสมัคร
ผู๎ชํวยแพทย๑แผนไทย
พนักงานทั่วไป

รุํนที่2
รุํนที5่
รุํนที6่
รุํนที6่
รุํนที1่ 0
รุํนที1่ 0

ผู๎สอน น.ส.ศิริกัญญา ทัศนะพงษ๑

นักกายภาพบาบัด

รุํนที1่ 0 098-8244955,087-2245909

ผู๎สอน นายสุพจน๑ เส็งนา

ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข

รุํนที1่ 0 042-981065,083-3722161

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รุํนที9่ 043-512989, 089-5398365

083-3386464
084 -7646578
087-9458490
08-92078967
042-747118,088-7359989
093-0244019

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
หนํวยงาน
สกลนคร โรงพยาบาลบ๎านมํวง อ.บ๎านมํวง จ.สกลนคร
47140
โรงพยาบาลสกลนคร1041ถ.เจริญเมือง
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โรงพยาบาลพระอาจารย๑ฝ๓้น อาจาโร
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต.โพนทองวัฒนา
19 ม.5 ต.แมดนาทํม อ.โคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต.โคกศิลา 200
ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
สภาผู๎พิการทุกประเภท จ.สกลนคร
(รพ.สกลนคร) อาคารกองสวัสดิการ (หลังเกํา)
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ปภาวิน สีทอง

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

ครูฝึก น.ส.อัจฉรา สุทธิดี
ผู๎สอน นายเสาร๑
ลั่นจะ
น.ส.นิลป๓ทม๑ แสงงิ้ว
น.ส.วชิราพรรณ ต๎นคาใบ
ผู๎สอน นางวันทนีย๑ ทาหนองค๎า
น.ส.ปิยะนุช เรืองสวัสดิ์
ผู๎สอน นายณัฐพล จันทร๑ศรีโครต

เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
รุํนที่2
อผมก. อผส. อสม.
รุํนที่2
เจ๎าหน๎าที่ฝุายสวัสดิการ
รุํนที5่
เจ๎าพนักงานธุรการ
รุํนที1่ 0
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รุนํ ที3่
นักกายภาพบาบัด
รุํนที1่ 0
นักกายภาพบาบัด
รุํนที6่

ผู๎สอน นางประภาพร เขียวสวัสดิ์

ผู๎ชํวยแพทย๑แผนไทย

รุํนที1่ 0 042-766270,085-4582769

ผู๎สอน นายอภิศักดิ์ เสือคาจันทร๑

พยาบาลวิชาชีพ

รุํนที1่ 0 080-4006187

ผู๎สอน น.ส.นุชนาฎ รัตนจินดา

เจ๎าหน๎าที่

รุํนที1่ 1 088-5147455

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที2่ 042-794118 ,087-7242236
042-716568 ; 081-0518436
085-6085639
086 – 0560625,042-754123
084-6974966
042-779105,080-3139229
089-8428249
081-1833219

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
สกลนคร

สุรินทร๑

หนํวยงาน
โรงพยาบาลสมพระยุพราชสวําง
แดนดิน อ.สวํางแดนดิน จ.สกลนคร
โรงพยาบาลวานรนิวาส
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต.หนองระฆัง
ม.4 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร๑
32160
โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร๑

โรงพยาบาลสนม กลุมํ งานเวชกรรมฟื้นฟู
อ.สนม จ.สุรินทร๑
โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร๑
32130
โรงพยาบาลสาโรงทาบ
งานกายภาพบาบัดอ.สาโรงทาบจ.สุรินทร๑

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.วราห๑ภรณ๑ ฮุงหวล

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที2่ 042-721111 ,081-5464383

ผู๎สอน น.ส.พิชชาพร พลทะสอน นักกายภาพบาบัด
ผู๎สอน น.ส.อรพินท๑ สกุลไทย นักวิชาการสาธารณสุข

รุํนที2่ 042-791122,087-4928047
รุํนที5่ 044-589048,089-6268286

ผู๎สอน น.ส.สุคนธรัตน๑ สงวนรัมย๑
นางกัลยา ปฎิการสุนทร
นางนันท๑นภัส มั่นยืน
น.ส.อาริษา บุญสด
น.ส.จิดานุช จรลาโกน
ผู๎สอน น.ส.แสงดาว พันธมาศ
น.ส.นิธิวดี สระแก๎ว
ผู๎สอน น.ส.ปนัดดา นพคุณ
น.ส.คีตา ลักขษร
ผู๎สอน นายธีรพงศ๑ การะเกต

รุํนที6่
รุํนที1่ 0
รุํนที1่ 0
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 3
รุํนที8่
รุํนที9่
รุํนที่8
รุํนที8่
รุํนที9่

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

นักกายภาพบาบัด
เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

085-4902078
083-7313135
089-6199684
095-7609427
088-3757976
044-989025 ,084-4297280
089-4403316
044-536203-5,090-6143792
084-9624646
044-569080, 080-0592804

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
สุรินทร๑

หนํวยงาน
โรงพยาบาลลาดวน 80 ม.4
ต.ลาดวน อ.ลาดวน จ.สุรินทร๑ 32220
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 99 ม.18
ต.ป๓กได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร๑
โรงพยาบาลปราสาท (กายภาพบาบัด)
จ.สุรินทร๑
โรงพยาบาลศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร๑
ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจา จ.สุรินทร๑
333 ม. 5 บ๎านจะแกโกน ต.ทําสวําง
อ.เมือง 32000
โรงพยาบาลสุรินทร๑ ห๎องตรวจตา อ.
เมือง จ.สุรินทร๑
โรงพยาบาลจอมพระ ต.จอมพระ
อ.จอมพระ จ.สุรินทร๑ 32180

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.รัตนา โกนกระโทก

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที่9

เบอร๑โทรศัพท๑
044-541412 ,091-0164936

ผูส๎ อน น.ส.ธุสาวดี ยิ่งเชิดสุข

นักกายภาพบาบัด

รุํนที9่

044-508242 ,084-5265706

ผู๎สอน นายคมกฤษ ทองแม๎น
น.ส.ผกากรอง บรรลือทรัพย๑
ผู๎สอน น.ส.ณัฐฎาภรณ๑ พลสระคู

ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
พนักงานผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
นักกายภาพบาบัด

รุํนที9่
รุํนที่9
รุํนที9่

080-1743471
089-4239940
044-561160 ,086-3541855

ผู๎สอน น.ส.พอหทัย วังเอก
น.ส.จีรนันท๑ พํอพันสาย

ครูผู๎สอน
ครูผู๎สอน

รุํนที4่
รุํนที4่

044-558292,08-1390-1014
08-1390-1014

ผู๎สอน นางภาวนา มีเจริญ

ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎

รุํนที6่

044-528390 ,087-6469355

ผู๎สอน น.ส.จุฑามาศ สุขพาสันติ

นักกายภาพบาบัด

รุํนที1่ 3

090-2701183

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ศรีสะเกษ

หนองคาย

หนํวยงาน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1389/7
ถ.อุบล ต.เมืองใต๎ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลทําตูม
ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจา
จ.ศรีสะเกษ ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทําบํอ
อ.ทําบํอ จ.หนองคาย 43110

หนองบัวลาภู โรงพยาบาลหนองบัวลาภู

เลย

โรงพยาบาลภูกระดึง
อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.อุบลรัตน๑ ศรีตะกูล
น.ส.ชาลิสา จัยสิน
ผู๎สอน น.ส.ภัทรวดี แก๎วละมุล
ผู๎สอน นางฐิติรัตน๑ ดอกจันทร๑
นายธีรศักดิ์ พุทธานุ
นายณัฐพล วรรณา
ครูฝึก น.ส.ปริญญารัตน๑ มะลิวรรณ
ผู๎สอน นายพีรยุทธ กุศล

ตาแหนํง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
ครู
ครูสอนเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อาสาสมัคร
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที1่
รุํนที2่
รุํนที5่
รุํนที1่
รุํนที7่
รุํนที7่
รุํนที2่
รุํนที2่

เบอร๑โทรศัพท๑
045616380-3,089-8463580
085-0478782
080 - 0075984
045-617401,089-8477276
045-617401,081-4392928
085-767443
08-7997-1700
042-431015,088-3370776

ครูฝึก น.ส.ขวัญใจ จันทะคุณ
ผู๎สอน น.ส.สุภาพ พงสะพัง
นายวานิชย๑ สอนดงบัง
ผู๎สอน นายสมพงษ๑ วงษ๑เวียน
น.ส.สุกัญญา มหาพล
น.ส.ชํอผกา จิระกาล
นายเอกลักษณ๑ เป๋าสูงเนิน

อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด

รุํนที1่
รุํนที1่
รุํนที2่
รุํนที2่
รุํนที2่
รุํนที3่
รุํนที่3

089-0070755
088-3199973
082-8538929
042-871016 ,086-2341842
086-6311395
081-3911707
085-0988602

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี.

หนํวยงาน
โรงพยาบาลอุดรธานี
ต.หมากแข๎ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000
สมาคมคนตาบอด จ.อุดรธานี
53/10ถนนสี่ศรัทธา ต.หมากแข๎ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลเพ็ญ
46/1 ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41500
โรงพยาบาลหนองหาน
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี 41360
โรงพยาบาลกุมภวาปี
48 ม.18 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41370

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางกนกรัชต๑ ฟราย
น.ส.มลวิภา การบรรจง

ตาแหนํง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการ O&M

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที่1 042-245555,086-6398539
รุํนที2่ 087-6438826

ผู๎สอน นายสุรศักดิ์ เบิกบานดี
นางรุํง ป๓ตถาวะโร

เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
-

รุํนที1่ 042-240053,089-5729328
รุํนที9่ 085-7507129

ผู๎สอน น.ส.วิไลวรรณ สุภาภิรักษ๑

นักกายภาพบาบัด

รุํนที3่ 089-9418956

ผู๎สอน น.ส.อรอุมา ขวัญแสง

นักกายภาพบาบัด

รุํนที3่ 084-8163148

ผู๎สอน นายศิลป์ชัย มิรัตนไพร
นางกนกวรรณ ปะสีละเตสังข๑

นักกายภาพบาบัด
สมาชิกสภาเทศบาล ต.หนองวัวซอ

รุํนที3่ 088-30547811
รุํนที4่ 08-6227-8524

ผู๎สอน น.ส.จันทร๑นภา อธิสุตะ

อาสาสมัคร

รุํนที3่ 087-1216325

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี.

อุบลราชธานี

อานาจเจริญ

หนํวยงาน
โรงพยาบาลห๎วยเกิ้ง
5 หมูํ 4 ต.ห๎วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุทธบ๎านดุง
145 ม.7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ๎านดุง
จ.อุดรธานี 41190
โรงพยาบาลกุดจับ
72 ม.3 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค๑
จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลอานาจเจริญ
อ.เมือง จ.อานาจเจริญ 37000

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.เพียงใจ สนไชย

ตาแหนํง
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที6่ 042-398093,086-4033063

ผู๎สอน น.ส.ฐิติมาพร นวลสิงห๑

นักกายภาพบาบัด

รุํนที4่ 042-273700,08-7830-5029

ผู๎สอน น.ส.บุณฑริกา ทานะสิงห๑

นักกายภายบาบัด

รุํนที1่ 0 042-291322,085-6460902

ครูฝึก น.ส.ป๓ญชิกา ศรีระวัตร๑
ผู๎สอน นายวิชยั แก๎วหิน
น.ส.นวลจันทร๑ วงษ๑สุนา
น.ส.นิภาภร ธานี
น.ส.ธนิดา ปิยภิญโญภาพ
ผู๎สอน น.ส.ตีรณันต๑ ศิริเนตร๑
นายวิชญ๑ศรุต บุญนิโรจน๑
น.ส.วรรณภา สุระสิทธิ์
น.ส.นุชจรี วรรณกาล

ครูฝึก O&M
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
พนักงานบันทึกข๎อมูล
พนักงานบันทึกข๎อมูล
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร

รุํนที2่
รุํนที1่
รุํนที1่
รุํนที2่
รุํนที2่
รุํนที1่
รุํนที่1
รุํนที3่
รุํนที3่

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

088-1012147
045-282612,088-3439791
080-7399563
089-6285668
088-4814088
089-7161979
045-511941,083-3266611
088-0509979
087-4422889

ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560

(ภาคเหนือ)

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงราย

เชียงใหมํ

นําน

หนํวยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางสุดา ชํางฟูอน
นางธัญญ๑ชยา กิตติพงค๑เดช

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที3่ 086-9148324
รุํนที4่ 08-6005-5468

มูลนิธิธรรมิกชนฯ 100/111 ม.5
ต.เวียงพางคา อ.แมํสาย จ.เชียงราย
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร๑
196 หมูํ 10 ต.ดอนแก๎ว อ.แมํริม
จ.เชียงใหมํ 50180
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ๑
41 ถ.อารักษ๑ ต.พระสิงห๑ อ.เมือง
จ.เชียงใหมํ 50200
โรงพยาบาลทําวังผา
อ.ทําวังผา จ.นําน 55140

ผู๎สอน นางทองบิน
นายสุชาติ
ผู๎สอน น.ส.สุพัตรา
น.ส.สุริยพร

โลบุญ
กันทะวงค๑
ทิสา
เกียรติสม

เจ๎าหน๎าที่สังคมสงเคราะห๑
สังคมสงเคราะห๑ (ภาคสนาม)
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ

รุํนที1่ 0
รุํนที1่ 2
รุํนที่3
รุํนที8่

ผู๎สอน น.ส.อรทัย

ศิริลักษณ๑

ครู

รุํนที3่ 086-9218148

พนักงานบริการ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

รุํนที3่ 054-755516,081-9610961
รุํนที3่ 087-8175391
รุํนที5่ 085 - 9171206

ผู๎สอน นายพยุง ถุงเสน
น.ส.วัชรีกร ภิมาลย๑
น.ส.กาญจนา ธนะขว๎าง

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

081-3803780 ,096-3753397
099-2686828
053-890238,082-8940179
053-8902389, 080-6783343

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคเหนือ
จังหวัด
แพรํ

แมํฮํองสอน

ลาปาง

ตาก

หนํวยงาน
โรงพยาบาลแพรํงานกิจกรรมบาบัด
กลุํมงานเวชกรรมฟื้นฟู อ.เมือง
จ.แพรํ 54000
โรงพยาบาลศรีสังวาลย๑
ถ.สิงหนาทบารุง ต.จองคา อ.เมือง
จ.แมํฮํองสอน 58000
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลาปาง
128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลาปาง 52100
มูลนิธิพิทักษ๑ดวงตาลาปาง
128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลาปาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราช งานกายภาพบาบัด 16/2
ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.ศิริพร วงศ๑พญา
นายภูวนาท ยาโพธิ์

ตาแหนํง
นักกิจกรรมบาบัด
-

รุํนที่
รุํนที1่
รุํนที1่

เบอร๑โทรศัพท๑
054 – 533500
089 - 0687802

ผู๎สอน นางธนิตา หวานแชํม
น.ส.เบญจพร คากลาง

นักสังคมสงเคราะห๑ปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัด

รุํนที4่
รุํนที4่

08-1021-5509
08-5040-6887

ผู๎สอน นายชัยยา รชตะปรีชาโชติ
นายธนพรชัย
ไชยรังษี

นักวิชาการภาคสนาม (CBR)
ครูปฏิบัติการสอน

รุํนที4่
รุํนที4่

054-223836, 080-4640035
08-5614-9970

ผู๎สอน น.ส.พรรณรมณ ภูํห๎อย
นายรวิสุต ละออง
นายอุดม อินถา
นายอุเทน ขอน๎อย
ผู๎สอน น.ส.สุภาวดี ทิมแสน

นักวิชาการภาคสนาม
นักวิชาการภาคสนาม
ผู๎ประสานงานโครงการ CBR
นักวิชาการภาคสนาม
นักกายภาพบาบัด

รุํนที7่
รุํนที7่
รุํนที8่
รุํนที8่
รุํนที1่ 2

054-316395 , 088-3160207
085-7056669
087-1877997
086-9100549
095-3076551

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข้อมูลทาเนียบผู้เข้าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 - 13 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 - 2560

(ภาคใต้)

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคใต๎
จังหวัด
ตรัง

หนํวยงาน
โรงพยาบาลกันตัง
39 ถ.ควนทองสีห๑ ต.กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โรงพยาบาลห๎วยยอด

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 198
ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง
จ.นครศรีธรรมราช

สงขลา

โรงพยาบาลสงขลา
666 ม. 2 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา 90100

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นางวัฒนา ชมภูนุช
น.ส.สุดารัตน๑ เกตุรัตน๑

ตาแหนํง
นักกายภาพบาบัดชานาญการ
นักการแพทย๑แผนไทย

รุํนที่
เบอร๑โทรศัพท๑
รุํนที4่ 080-5112324
รุํนที4่ 081-6913181

ผู๎สอน นางดุสิตา มณีโรจน๑
น.ส.ชลธิดา เรืองนาค
ผู๎สอน นายยุทธพล มูสิกะ
นางกานดา ครรชิต
นายวัชรา
เนาวพงศ๑
นายบาเพ็ญ สุวรรณา
นายยุทธการ เกิดประกาย
นายวิชัด บุญสาราญ
ผู๎สอน น.ส.น้าอ๎อย เพ็ชรัตน๑
น.ส.สุกัญญา ทองเกตุ
นางกนกกาญจน๑ เทพทอง
นายสมศักร๑
ใบดิน
นายถนอมศักดิ์ อินทเรย๑
นายสรรเสริญ บิลโตะแหละ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด
เจ๎าพนักงานธุรการ
พนักงานกายภาพบาบัด
นักดนตรีบาบัด
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด
พนักงานกายภาพบาบัด
พนักงานทั่วไป
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

รุํนที5่
รุํนที5่
รุํนที1่
รุํนที1่
รุํนที4่
รุํนที4่
รุํนที8่
รุํนที8่
รุํนที1่
รุํนที4่
รุํนที4่
รุํนที4่
รุํนที8่
รุํนที1่ 3

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

089 – 5882307
084-8627960,085 -1449726
086-9486778
087-6848402 ,081-2718291
084-0567634
085-5738128
075-340250, 087-8943711
085-5767212
086-6950224
08-5333-3272
08-3170-9010
08-4855-6106
089-7357732
081-5321040

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคใต๎
จังหวัด
สงขลา

หนํวยงาน
ระดับ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน ผู๎สอน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑
สาขาสงขลา 76 ม.1 ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ๐ จ.สงขลา 90110

ชื่อ - นามสกุล
นายซาพีอี สาเหม๏าะ
นายซุลกีพลี พะพิเนง
นายมูฮัมมาดี มะแซ
น.ส.โรสนานี ดาลี
น.ส.แวนูรียะห๑ แวโดยี
น.ส.นัซเราะห๑ กะโด
นราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร๑ ผู๎สอน น.ส.ละออ แซํตั้ง
180 ถนนระแงะมรรคา อ.เมือง
น.ส.อาซียังวาตี สาแลแม
จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลตากใบ 114/63 ม.4 ผู๎สอน น.ส.นูรีน อาแวฮาโละ
ต.เจ๏ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
น.ส.สุกานดา มัชฌิมา
96110
น.ส.เยาวลักษณ๑ จันตานี
น.ส.จรรยา คงประเสริฐ
น.ส.ฮุสนา อูมูดี
น.ส.การีหม๏ะ ดอเลาะ
น.ส.แวฮุซนา ดอเลาะ

ตาแหนํง
เจ๎าหน๎าที่บริการสื่อ
พนักงานสํงเสริมการศึกษา
สังคมสงเคราะห๑
จิตอาสา
จิตอาสา
จิตอาสา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด

รุํนที่
รุํนที1่ 1
รุํนที1่ 1
รุํนที1่ 1
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที่4
รุํนที่4

เบอร๑โทรศัพท๑
086-2933164
084-9652076
089-0411356
087-0867121
084-8609905
063-0725154
073-511379, 08-6967-6240
08-9654-6338

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รุํนที5่
นักกายภาพบาบัด
รุํนที5่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รุํนที8่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ รุํนที8่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ รุํนที8่
นักวิชาการสาธารณสุข
รุํนที1่ 2
นักกายภาพบาบัด
รุนํ ที1่ 3

086 – 9308119
080 – 8720096
073-581200, 084-8551137
080-1612207
091-6402651, 080-4839556
084-8601025
093-6429566

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคใต๎
จังหวัด
ป๓ตตานี

พังงา

หนํวยงาน
โรงพยาบาลป๓ตตานี 2 ถ.หนองจิก
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ป๓ตตานี 94000
โรงพยาบาลกะพ๎อ 86 ม.1 ต.กะรูบี
อ.กะพ๎อ จ.ป๓ตตานี 94230

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน น.ส.อุไรวรรณ เจะแวมาแจ
น.ส.มาเรีย มะตาเหร๑
ผู๎สอน น.ส.ฮูสนี เด็งโด
น.ส.บาซีเราะ แมเลาะ

รุํนที่
รุํนที7่
รุํนที7่
รุํนที8่
รุํนที8่

ผู๎สอน นางยารีนา หะยีแวดือเระ
น.ส.ฟิรซานา นิเต๏ะ

ตาแหนํง
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี 162 ถ.ทําเสด็จ ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี จ.ป๓ตตานี 94110
โรงพยาบาลพังงา ต. ท๎ายช๎าง อ.เมือง
จ.พังงา

ผู๎สอน น.ส.สิริญาภรณ๑ ป๓ญญาบวรรัตน๑
นายณรงค๑ศักดิ์ บุรพัฒน๑

นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด

รุํนที1่ 076-411616
รุํนที8่ 087-1011494

โรงพยาบาลตะกั่วปุา 39/1 ม.1
ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 82110

ผู๎สอน นางฐิตารีย๑ สุขทํากอ
นางรุจิรา แตํสกุล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

รุํนที1่ 081-0919424
รุํนที5่ 081-3976260

โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน๑
374 หมูํ 1ถนนเพชรเกษม ตาบลคุระบุรี
อาเภอคุระบุรี จ.พังงา 82150

ผู๎สอน น.ส.แสงทิพย๑ อินทรสวัสดิ์
น.ส.มนัสนันท๑ สันติภราดร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด

รุํนที5่ 084-8399078
รุํนที7่ 081-1872183

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

เบอร๑โทรศัพท๑
089-4635600
081-4785573, 088-3873718
073-494037, 081-0941238
080-7126961

รุํนที8่ 081-5999468
รุํนที8่ 086-0337074

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคใต๎
จังหวัด

หนํวยงาน

พัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง
กลุํมงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ๑
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

สตูล

โรงพยาบาลสตูล
ถนนหัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี
แผนกกายภาพบาบัด
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎ๑
ธานี 84000
โรงพยาบาลเคียนซา
195 ม.2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร๑ธานี 84260

สุราษฎร๑ธานี

ระดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหนํง

รุํนที่

เบอร๑โทรศัพท๑

ครูฝึก น.ส.อมรรัตน๑ พลายแก๎ว
ผู๎สอน น.ส.ชํอผกา หนูรอด
นางถนอม วัฒนานิยม
น.ส.มาเรียม แอกูยิ
น.ส.สุทธาสินี ทิพขุนราช
ผู๎สอน น.ส.ธราทิพย๑ ยาบา
นายมูสา กองบก

อาสาสมัคร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู๎ชํวยพยาบาล
นักกายภาพบาบัด
นักการจัดการทั่วไป

รุํนที2่
รุํนที3่
รุํนที3่
รุํนที4่
รุํนที7่
รุํนที5่
รุํนที5่

089-5510419
080-7046332
081-9597185, 074-609500
087-2987017
087-0156455
083 – 1915469
086 - 9688517

ผู๎สอน น.ส.กัญจน๑ศรัณย๑ ยังรุํงโรจน๑
นางณัฐนันท๑ อุสายพันธ๑
น.ส.ศิริพร ลวณะสกล
น.ส.ลลิตา ลือชาเกีตรติศักดิ์
ผู๎สอน น.ส.นฤมล เลศการณ๑
น.ส.ปณิตา ชูรักษ๑

นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัดชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัด
ผู๎ชํวยนักกายภาพบาบัด

รุํนที่2
รุํนที่3
รุํนที่3
รุํนที่4
รุํนที9่
รุํนที9่

080-3900009
086-6892362
089-6505215
08-9723-5999
084-8399483
080-6935165

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

ข๎อมูลทาเนียบผู๎เข๎าอบรม O&M
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุํนที่ 1 - 13 ตั้งแตํ พ.ศ.2553 - 2560
ภาคใต๎
จังหวัด
หนํวยงาน
ยะลา ศูนย๑การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2
หมูํ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โรงพยาบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลรามัน 207 ม.1 ต.กายูบอเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา 94000

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
ผู๎สอน นายเกริกวิทย๑ เติมวิทย๑ขจร

ตาแหนํง
พนักงานพิมพ๑เบรลล๑

รุํนที่
รุํนที4่

เบอร๑โทรศัพท๑
080-8902989,087-3949618

ผู๎สอน น.ส.เจะซอบรียะห๑ หะยีสะแม
น.ส.สุนี แดเบ๏าะ
น.ส.ซารีนํา สามะ
ผู๎สอน น.ส.ซไรยา ลอมา
น.ส.รูสนานี บือแน

นักวิชาการสาธารณสุข
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
นักวิชาการสุขศึกษา
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎

รุํนที่4
รุํนที1่ 2
รุํนที1่ 2
รุํนที5่
รุํนที5่

08-1990-6823
080-8739792
084-4264505
084 – 8554686
084 - 8571096

* ได๎รับทุนสนับสนุนในการอบรมจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

