
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กชกร นามศรี รพ.กรุงเทพคริสเตียน

2 นาง กฤษณา หนูแกว รพ.ตรัง

3 นางสาว กันยารัตน เกิดแกว รพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี

4 นาง กัลยารัตน สีสุกไฮ รพ.ศรีสะเกษ

5 นาง กาญจนา ยาทิพย รพ.เซนตหลุยส

6 นาง ขนิษฐา จรัสวิศิษฎกุล รพ.สวรรคประชารักษ

7 นางสาว จงจิต เลิศวิบูลยมงคล รพ.รามาธิบดี

8 นางสาว จงจินต มาลัย รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

9 นาง จิตรา ภูเกาลวน รพ.กระบี่

10 นาง จิราภรณ ทับแสงสี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

11 นางสาว จิราภรณ ธรรมรักษ รพ.วชิระภูเก็ต

12 นาง ชนิดา ตี๋สงวน รพ.กระทุมแบน

13 นางสาว ชลดา รัตนสุวรรณ รพ.ชัยบาดาล

14 นาง ฌานิญา จักรทอง รพ.ปาตอง

15 นาง ฑิตฐิตา สูหา รพ.หัวเฉียว

16 ร.อ.หญิง ดลใจ กรานคํา รพ.พระมงกุฎเกลา

17 นางสาว ดารารัตน ฉีดอิ่ม สถาบันประสาทวิทยา

18 นางสาว เดือนรอ เชี่ยววานิช รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

19 นาวาตรีหญิง ธิดารัตน นวลทอง รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

20 นาง นพกมล ประจงทัศน รพ.ราชบุรี

21 นางสาว นภา เทียมทัน รพ.ปทุมธานี

22 นาง นภาพร เพ็ชรมนต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

23 นางสาว นฤมล ปานอราม รพ.จุฬาลงกรณ

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  5 - 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2548

ณ หองประชุม 408  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 12
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24 นาง นฤมล ปาลิวนิช รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

25 นางสาว นวรัตน นุยผอม รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ

26 นางสาว นวลจันทร อาศัยพานิชย รพ.ศูนยนครปฐม

27 นางสาว นันทพร อวมฉิม รพ.กรุงเทพคริสเตียน

28 นางสาว น้ําผึ้ง แกวมา รพ.แพร

29 พันจาเอกหญิง นิรมล พงศพัฒนกาญจน รพ.ทหารผานศึก

30 นางสาว นิฤมล ประดิษฐ รพ.สงขลา

31 นางสาว บุษกร สีกา รพ.ศูนยขอนแกน

32 นางสาว ปฐมวดี สิงหดง รพ.ศรีสะเกษ

33 นาง ปราณี ปนภุมภีร รพ.ปทุมธานี

34 นางสาว ปาจรีย พิลา รพ.รามาธิบดี

35 นางสาว ปยนุช คํากิ่ง รพ.รัตนเวช พิษณุโลก

36 นาย ปยะพงษ โหมดเทศ รพ.สงฆ

37 นางสาว ผองนภา สงวนสิน รพ.มหาราชนครราชสีมา

38 นาง พรทรัพย เตชะกุลเจริญ รพ.สงฆ

39 นางสาว พรทิพย คําอวน รพ.ศูนยขอนแกน

40 นางสาว พรพนา อิ่มอก สถาบันประสาทวิทยา

41 นางสาว พรพิมล ขุนแผน รพ.แพร

42 นาง พรรณี ฤทธิ์สําเร็จ สถาบันบําราศนราดูร

43 นาง พรรณี อุตสาหะ รพ.ปาตอง

44 นางสาว พิมล วรรณธนัง รพ.เสนา

45 นาง พูลสุข จุลัยยานนท รพ.เจริญกรุงประชารักษ

46 นางสาว ภาวดี เรือแกว รพ.เกษมราษฎร  บางแค
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47 นาง ยินดี เมืองสุวรรณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

48 ร.อ.หญิง รจนา ทับเที่ยง รพ.พระมงกุฎเกลา

49 นาวาตรีหญิง รณิดา สรณคุณแกว รพ.สมเด็จพระปนเกลา

50 นางสาว รัตนวลี คําจําปา รพ.ศูนยอุดรธานี

51 นางสาว รัตนา ศิริวัฒนปติวงษ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

52 นางสาว รุงรัตน วณิชาภิชาติ รพ.สวรรคประชารักษ

53 ร.อ.หญิง เรวดี กุสุมลกุล รพ.พระมงกุฎเกลา

54 นางสาว ลลนา แสนศรี รพ.มหาราชนครราชสีมา

55 นาง ลัคณา มีเดช รพ.เพชรบูรณ

56 นางสาว ลัดดาวัลย ไกรรักษ รพ.จุฬาลงกรณ

57 นางสาว ลําพูน สมพงษ รพ.รามาธิบดี

58 นาง วนิดา ใจภพ รพ.เซนตหลุยส

59 พันจาเอกหญิง วนิดา เหลาพิริยะ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

60 นางสาว วรนาฏ ปานดํารงค รพ.หาดใหญ

61 นางสาว วรวรรณ สุขศรีวงษ รพ.ศิริราช

62 นาง วัชรี นรากุลรัศมี รพ.นพรัตนราชธานี

63 นางสาว วารินทร แตงรม รพ.รามาธิบดี

64 นางสาว วิญญา ทศวัฒน รพ.กรุงเทพคริสเตียน

65 นางสาว วิภาพรรณ เดือนฉาย รพ.จุฬาลงกรณ

66 นางสาว วิลาวรรณ ยันตรัตน รพ.หาดใหญ

67 นางสาว วิไลพร นิลยอง รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

68 นางสาว ศรีเพ็ญ ปยะสุจริตพร รพ.อูทอง

69 ร.ต.อ.หญิง ศศิวิมล คําเมือง รพ.ตํารวจ
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70 นาง ศิริธร กิตติวราธนโชติ รพ.สรรพสิทธิประสงค

71 นางสาว ศิริพร เพ็งจันทร รพ.วชิระภูเก็ต

72 นางสาว ศิริรัตน บุญมา รพ.บีเอ็นเอช

73 พ.ต.หญิง ศิริวรรณ เผาจินดา รพ.พระมงกุฎเกลา

74 ร.ต.อ.หญิง ศิริอมร สุนทรวิภาต รพ.ตํารวจ

75 นางสาว สกุนตลา สุดเสนหา รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

76 นางสาว สมใจ ทองจันทร รพ.ศิครินทร หาดใหญ

77 นาย สมบัติ วงคเตจา รพ.สงฆ

78 นางสาว สมฤดี ธัมกิตติคุณ รพ.จุฬาลงกรณ

79 นางสาว สมสวน สวาง วชิรพยาบาล

80 นาง สวรส เหมือนชู รพ.มะการักษ

81 นาง สําราญ บุตรพรม รพ.ราษฎรบูรณะ

82 นางสาว สิริประภา สายโยช รพ.พระนครศรีอยุธยา

83 นางสาว สิริรักษ กําเหนิดกลาง รพ.วชิระภูเก็ต

84 นาง สุกัญญา แนวพะนา รพ.พญาไท 1

85 นาง สุกัญญา บริบูรณ รพ.นพรัตนราชธานี

86 นางสาว สุกัลยา บุญนุม รพ.ลพบุรี

87 นางสาว สุจินดา สวงโท รพ.พญาไท 2

88 นาง สุชาดา เจริญปรุ รพ.พระพุทธบาท

89 นางสาว สุดารัตน สียา รพ.วิภาวดี

90 นาง สุธธิรา เสงลั่น รพ.สงขลา

91 นางสาว สุนันทา สกูลดี รพ.สงขลานครินทร

92 นางสาว สุนิดา ไชยงาม รพ.ปทุมธานี
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93 นางสาว สุภาพร พัฒนสาร รพ.ตากสิน

94 นาง สุมิตรา โชติเรืองนภา รพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี

95 นาง สุไลพร ลังบุบผา รพ.นพรัตนราชธานี

96 นาง อภิญญา เวชประดิษฐ รพ.อุดรธานี

97 นาง อรวรรณ นิลศรี รพ.สวรรคประชารักษ

98 นางสาว อรุณี บุญนอม รพ.นพรัตนราชธานี

99 นางสาว อัจฉรา พิทักษศิลป รพ.ชลบุรี

100 พ.ต.ต.หญิง อัจฉรา สมจิตร รพ.ตํารวจ

101 นางสาว อัจฉรา อันธพันธ รพ.ชลบุรี

102 นางสาว อัจนา แทนขํา รพ.จุฬาลงกรณ

103 นางสาว อารยา ประเพณี รพ.นาน

104 นาง อารียา ชื่นวัฒนา รพ.สวรรคประชารักษ

105 นาง อารีวรรณ บุญโชติ รพ.สงขลา

106 นางสาว อารีสรา แอสบิลลี่ รพ.วชิระภูเก็ต

107 ร.ท.หญิง อุดมลักษณ แพเกาะ รพ.พระมงกุฎเกลา
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