
ลาํดับ ตําแหน่ง หน่วยงานสงักดั อเีมลสาํหรบัเข้าเวบ็ไซต์ฝกึอบรม

๑ นางสาวกมลพรรณ สายทุธ ์ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลสวุรรณภูมิ usobg01.daa@cra.ac.th
๒ นางสาวกฤติญา คําเครอื พยาบาลวชิาชพีปฏิบัติการ โรงพยาบาลเสลภูมิ usobg02.daa@cra.ac.th
๓ นางสาวกนัต์พิชชา นิลผาย พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเกษตรวสิยั usobg03.daa@cra.ac.th
๔ นายกติติเชษฐ์ สขุเกษม หน.กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัยะลา usobg04.daa@cra.ac.th
๕ นางสาวเกตุแกว้ เพ็ชรรศัมี พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเชยีงขวญั usobg05.daa@cra.ac.th
๖ นางสาวเกสกาญจน์ นงรตัน์ นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ โรงพยาบาลรามัน usobg06.daa@cra.ac.th
๗ นางสาวฉว ี สริโิชคชยักลุ นายแพทยช์าํนาญการ โรงพยาบาลธารโต usobg07.daa@cra.ac.th
๘ นางชนิสรา ทิพยเ์จรญิ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลโพธ ิช์ยั usobg08.daa@cra.ac.th
๙ นางสาวชรติา วชิติพงศ์ แพทย์ โรงพยาบาลกรงปนิัง usobg09.daa@cra.ac.th
๑๐ นางซาปูเราะห์ สามะ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา usobg10.daa@cra.ac.th
๑๑ นางซฮุายลาห์ หะยดีาแม นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศูนยย์ะลา usobg11.daa@cra.ac.th
๑๒ นางญาสริ ิ คงสขุ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเบตง usobg12.daa@cra.ac.th
๑๓ นางทฤนห์ธร พุฒไิพโรจน์ นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัยะลา usobg13.daa@cra.ac.th
๑๔ นางทิพยว์ลัย์ ตรทีศ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง usobg14.daa@cra.ac.th
๑๕ นางธดิารตัน์ รองไชย พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลหนองพอก usobg15.daa@cra.ac.th
๑๖ นางนงลกัษณ์ ทองสกลุ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลพนมไพร usobg16.daa@cra.ac.th
๑๗ นางนภาพร บัวศรธีรานนท์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเชยีงขวญั usobg17.daa@cra.ac.th
๑๘ นายนฤพนธ ์ ศรซีงัสม้ แพทย์ โรงพยาบาลบันนังสตา usobg18.daa@cra.ac.th
๑๙ นางนฤมล อลุหัสสา พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเกษตรวสิยั usobg19.daa@cra.ac.th
๒๐ นางนิติมา สาแหละ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลธารโต usobg20.daa@cra.ac.th
๒๑ นางสาวนิรอฮานี สามะ นายแพทยช์าํนาญการ โรงพยาบาลกรงปนิัง usobg21.daa@cra.ac.th
๒๒ นางบุษบา สมบัติศร ี พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลหนองพอก usobg22.daa@cra.ac.th
๒๓ นางปฤษณา โกศัลวติร ์ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลบันนังสตา usobg23.daa@cra.ac.th
๒๔ นางสาวปทัมา บรบิูรณ์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลธารโต usobg24.daa@cra.ac.th
๒๕ นางปทัมา อสิระพงค์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลรามัน usobg25.daa@cra.ac.th
๒๖ นางปาลกิา มลาไสย์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลโพธ ิช์ยั usobg26.daa@cra.ac.th
๒๗ นางพรพิศ กดุหอม พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลธวชับุร ี usobg27.daa@cra.ac.th
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๒๘ นางพิกลุ ทับศัพท์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลสวุรรณภูมิ usobg28.daa@cra.ac.th
๒๙ นางสาวเพียงเพ็ญ อนุมาตย์ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลเมยวดี usobg29.daa@cra.ac.th
๓๐ นางสาวมนสชิา สนิธุชน นายแพทยป์ฏิบัติการ โรงพยาบาลกาบัง usobg30.daa@cra.ac.th
๓๑ นางเมธาว ี แซเ่จน พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเบตง usobg31.daa@cra.ac.th
๓๒ นางสาวยาวาเห ดอเลาะเซง็ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลกาบัง usobg32.daa@cra.ac.th
๓๓ นางสาวยนูัยน๊ะ หะยบีือราเฮง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลบันนังสตา usobg33.daa@cra.ac.th
๓๔ นางรญัจวน เครอืวรรณ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลโพนทอง usobg34.daa@cra.ac.th
๓๕ นางสาวราตร ี พลเยีย่ม พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลโพนทอง usobg35.daa@cra.ac.th
๓๖ นางวนิจดา ใหม่พุ่ม พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลรามัน usobg36.daa@cra.ac.th
๓๗ นางสาววรรณภา วาลยม์นตร ี พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลธวชับุร ี usobg37.daa@cra.ac.th
๓๘ นางวรรษิดา ทัพสรุยิ ์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลพนมไพร usobg38.daa@cra.ac.th
๓๙ นางสาววรีะยา กลา้กสกิจิ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเบตง usobg39.daa@cra.ac.th
๔๐ นางศรทีอง อสรุพงค์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง usobg40.daa@cra.ac.th
๔๑ นางศศธร จนัทะคาม พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน usobg41.daa@cra.ac.th
๔๒ นางศศิกรานต์ มูลพิมพ์ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน usobg42.daa@cra.ac.th
๔๓ นางสาวสมิตา คนรู ้ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลเสลภูมิ usobg43.daa@cra.ac.th
๔๔ นางสรญิญา ไชยราช พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลโพนทราย usobg44.daa@cra.ac.th
๔๕ นางสาวสดุารตัน์ พูลศิลป ์ นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ โรงพยาบาลรามัน usobg45.daa@cra.ac.th
๔๖ นางสพุี ชา่งม่วง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเมยวดี usobg46.daa@cra.ac.th
๔๗ นายสภุวฒุิ มงคลมะไฟ นายแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา usobg47.daa@cra.ac.th
๔๘ นางสภุาพรรณ เวลนุารกัษ์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง usobg48.daa@cra.ac.th
๔๙ นางเสาวนีย์ รตันาเกยีรติ์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลจงัหาร usobg49.daa@cra.ac.th
๕๐ นางสาวอาซยีะ๊ วายกีอ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลกรงปนิัง usobg50.daa@cra.ac.th
๕๑ นางสาวอาอซีะห์ เจะ๊หนิ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลกาบัง usobg51.daa@cra.ac.th
๕๒ นางอจิลาล สกลุดิเยาะ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา usobg52.daa@cra.ac.th
๕๓ นายฮานีฟ คอแด๊ะ นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา usobg53.daa@cra.ac.th
๕๔ นางสาวฮาสนะห์ เลาะยะผา พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ โรงพยาบาลกรงปนิัง usobg54.daa@cra.ac.th

หมายเหตุ : 
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