
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กนกนาฏ ตุระคะวินทร รพ.บึงกาฬ

2 นางสาว กนกวรรณ แกวออน รพ.พระจอมเกลา  เพชรบุรี

3 นางสาว กรรณิกา อุดมธนากร รพ.ศูนยลําปาง

4 นางสาว กาญจนา ขยันหา รพ.รามาธิบดี

5 รอยโทหญิง กาญจนา วงศยี รพ.พระมงกุฏเกลา

6 นางสาว จงรักษ แสนคําวงศ รพ.ศูนยลําปาง

7 นางสาว จารุณี วรรณสิทธิ์ รพ.กลาง

8 นาง จารุดา คําภิระ รพ.พิจิตร

9 นาง จารุนันท ศรีหวาสระสม รพ.อูทอง

10 นางสาว จารุวรรณ แสงวิภาค รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

11 นางสาว จิณณภัทร ชางมุกดา รพ.พระจอมเกลา  เพชรบุรี

12 นางสาว จินดาวรรณ ชวยขุน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

13 นางสาว เจริญศรี เพิ่มประเสริฐ รพ.อุดรธานี

14 นาง ฉฏาธร ปรานมนตรี รพ.สวรรคประชารักษ

15 นางสาว ชมภูนุช ราชตนะพันธุ รพ.สงฆ

16 นาง ชลธิชา บุญศิริ รพ.รามาธิบดี

17 นางสาว ชุติมา ปานเด รพ.จุฬาลงกรณ

18 นางสาว ชุมพร ไชยรัตน สถาบันประสาทวิทยา

19 นางสาว ดรุณรัตน ทับสุวรรณ รพ.สิงหบุรี

20 นางสาว ดรุณี ศรีสุข รพ.จุฬาลงกรณ

21 นาง ดวงโรจน อรุณโรจน รพ.กรุงเทพคริสเตียน

22 นาง ทิพวรรณ แสงฤกษงาม รพ.ลพบุรี

23 นาง ทิวาพร ไตรรงควิจิตร รพ.โพธาราม

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  12 - 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 11
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24 นางสาว ธัญรดี ศรีบัวนอย รพ.ศุภมิตร

25 นางสาว ธาราภรณ เดชเดชะ รพ.แมสอด

26 นาง นงลักษณ ใจบุญ รพ.หัวเฉียว

27 นาง นงลักษณ อิงคมณี รพ.เสนา

28 นาง นพนันท ศรีปลั่ง รพ.วิภาวดี

29 นางสาว นภา ทุโต รพ.พระพุทธบาท

30 นางสาว นฤมล อัจฉริยาการุณ รพ.นพรัตนราชธานี

31 นางสาว นวพร ธิภาศรี รพ.มหาสารคาม

32 นาง นวรัตน โรจนธนะ รพ.ราชบุรี

33 นาง นันทนี พิทักษวาณิชย รพ.มหาราชนครราชสีมา

34 นางสาว นาถอนงค บุญสังข รพ.สุไหงโก-ลก

35 นาง นารีภรณ แกววิจิตร รพ.นครพิงค

36 นาง นิรมล บุญประสิทธิ์ รพ.ศูนยลําปาง

37 นางสาว เนตรทราย หงษเวียงจันทร รพ.ดานชาง

38 นาง เนาวรัตน การะเกษร รพ.วชิระภูเก็ต

39 นาง บานเย็น ไชยรินทร รพ.นครพิงค

40 นางสาว บุญเยือน โสดยวง สถาบันประสาทวิทยา

41 นางสาว บุญรัตน บุตรทะยัก รพ.อินทรบุรี

42 นาง ปณิดา จิรพัฒนางกูร รพ.มหาราชนครราชสีมา

43 นางสาว ประวีณา หวังประเสริฐ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

44 นางสาว ปราณี รัตนอุดม รพ.สงขลานครินทร

45 นาง ปรีชาภรณ สุดตะเมือง รพ.วชิระภูเก็ต

46 นาง ปทมา ทองขํา รพ.นราธิวาสราชนครินทร
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47 นางสาว ปารณี สุขาพันธ รพ.สงขลา

48 รอยเอกหญิง ผกากรอง ประทุมแกว รพ.พระมงกุฏเกลา

49 นางสาว ผกามาศ ธีวีระพันธ รพ.สวรรคประชารักษ

50 นางสาว ผกามาศ วิอาจชัย รพ.เมตตาประชารักษ

51 นางสาว ฝาตีมะ หวันสู รพ.สงขลานครินทร

52 นางสาว พจนา จุฬารัตน รพ.ตากสิน

53 พันตํารวจโทหญิง พรทิพย แผวพลสง รพ.ตํารวจ

54 นางสาว พรนภา ดิษฐศรี รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

55 นางสาว พรพิมล บุญเกิด สถาบันประสาทวิทยา

56 นางสาว พัชริณ ถวยทอง รพ.ศูนยลําปาง

57 นาง เพ็ญจันทร ใจคําปน สถาบันบําราศนราดูร

58 นางสาว เพ็ญศรี เขงนุเคราะห รพ.ตราด

59 นางสาว เพ็ญสุดา ลิ้มศาสตร รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

60 นางสาว ไพลิน พิณทอง รพ.รามาธิบดี

61 นาง ภัทรพร นอยเล็ก รพ.พญาไท 2

62 นางสาว ภาวิดา เล็กวุฒิกรณ รพ.สงขลา

63 นางสาว ยุพิน ดีมังกร รพ.โพธาราม

64 นางสาว ยุภาพร จิตจักร รพ.บึงกาฬ

65 นางสาว ยูรภาณี ดิลกวรพงศ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

66 นางสาว รณิดา ตุละวิภาค รพ.รามาธิบดี

67 นางสาว ระพี เสียงเสนาะ รพ.จุฬาลงกรณ

68 นาง รัชนี สุจริตธรรม วชิรพยาบาล

69 นางสาว รุงมณี พุกไพจิตร รพ.ทหารผานศึก
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70 นางสาว วรรณสินี กลิ่นฟุง รพ.เซนตหลุยส

71 นางสาว วราภรณ ผดุงกิจ รพ.ราษฎรบูรณะ

72 นางสาว วราภรณ โลหะพรหม รพ.กรุงเทพคริสเตียน

73 นาง วัชรินทร พรสิทธิสุวรรณ รพ.กลาง

74 นาง วันเพ็ญ กลิ่นจันทร รพ.นพรัตนราชธานี

75 นาง วาสนา อุตตมะปรากรม รพ.สงขลา

76 นางสาว วาสนา โฮเตกิ้ม รพ.สุราษฎรธานี

77 นางสาว วิริยา บุญชูชวย รพ.หาดใหญ

78 นาง วิไลพร จันทรเพ็ญ รพ.เกษมราษฎร บางแค

79 นาง วิไลพรรณ แกวเอก รพ.สุราษฎรธานี

80 นางสาว วิไลลักษณ แกวแกม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

81 นางสาว วิไลลักษณ ลอยลม รพ.พญาไท 1

82 ร.อ.หญิง วิไลวรรณ เพิ่มศิลป รพ.พระมงกุฏเกลา

83 นาง วีณา พูลผล รพ.เกาะสมุย

84 นาง วีรนุช ไตรรัตโนภาส รพ.ราชบุรี

85 นางสาว ศรีนวล อินทรอักษร รพ.ตรัง

86 นางสาว ศรีศุภร ลิดลา รพ.กลาง

87 นางสาว ศวิตา อิสสอาด สถาบันบําราศนราดูร

88 ร.ท.หญิง ศุภวรรณ คงจันทร รพ.คายวชิราวุธ

89 นางสาว สกาวรัตน พานชูวงศ รพ.ศิริราช

90 นางสาว สถิตยพร นพพลับ รพ.จุฬาลงกรณ

91 นาง สมกมล สายทอง รพ.ปทุมเวช

92 นาง สมสมัย ล่ําฮวด รพ.สรรพสิทธิประสงค
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93 นาง สรอยทิพย จันทรเสนา รพ.อุดรธานี

94 นางสาว สายชล วิโรจนธรรมากูร รพ.ยะลา

95 นางสาว สินีนาถ ยืนยง รพ.จุฬาลงกรณ

96 นางสาว สิริพร สรหงษ รพ.ดานชาง

97 นางสาว สุจินดา ศรีบัวโรย สถาบันบําราศนราดูร

98 นาง สุชาดา เชื้อปาน รพ.พุทธชินราช

99 นาง สุชาดา พุฒิกานนท รพ.พุทธชินราช

100 นาง สุชาดา แสงทอง รพ.ชลประทาน

101 นางสาว สุณิศา ศรีขวัญ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

102 นาง สุดารัตน เวียงสาม รพ.พุทธชินราช

103 นางสาว สุทธิพร แพนชัยภูมิ รพ.เจาพระยา

104 นาง สุทธิรัตน ศรีรักษา รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

105 นางสาว สุทิน พิศาลวาป รพ.สวรรคประชารักษ

106 นางสาว สุธาสิณี คงศรีทอง รพ.หัวหิน

107 นางสาว สุปนิตา สังขแกว รพ.หาดใหญ

108 นางสาว สุมาลี สีหาพรม รพ.มหาสารคาม

109 นางสาว สุรัยนี สุทธิการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

110 นางสาว สุวดี ภานุมาต รพ.พระจอมเกลา  เพชรบุรี

111 นางสาว เสาวนีย พัฒนราช รพ.สุราษฎรธานี

112 นาง เสาวลักษณ ใครครวญ รพ.พระพุทธบาท

113 นางสาว แสงเดือน ศุภวงศชัย รพ.มหาสารคาม

114 นาง อภิญญา ประมูลศิลป รพ.สระบุรี

115 นาง อรไท บํารุงกิจ รพ.สระบุรี
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116 รอยเอกหญิง อรอุมา เพงพินิจ รพ.พระมงกุฏเกลา

117 นางสาว อรุณศิริ สามนกฤษณะ รพ.ยะลา

118 นาง อัญชณา ญานสวาง รพ.สวรรคประชารักษ

119 นาง อัญชลี คงสมบุญ รพ.พระนครศรีอยุธยา

120 นางสาว อาหลิญา ยองบุตร รพ.กระบี่

121 นาย อุเทน ตรงตอกิจ รพ.พุทธชินราช

122 นางสาว อุษณี นิลประภัสสร รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

123 นางสาว อุษณีย ฟองศรี รพ.ศิริราช

124 นาย เอนก เกตุสมพร รพ.เจาพระยา
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