
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กรรณิการ อุดรพิมพ รพ.กาฬสินธุ

2 นางสาว กรวรรณ กฤษแกว รพ.ตราด

3 นาง กฤษณา พึ่งศรี รพ.ลําปาง

4 นาง กัญญา กําเนิดกาญจน รพ.มะการักษ

5 นางสาว กาญจนา โกกิละนันทน สถาบันบําราศนราดูร

6 นาง กาญจนา เปสี รพ.ชัยภูมิ

7 นาง กาญจนา วงศมหาชัย รพ.มะการักษ

8 รอยเอกหญิง กานตสินี พงศกิตติพร รพ.คายสุรนารี

9 นาง กิ่งกาญจน อ.อินทรวิชิต รพ.เวชศาสตรเขตรอน

10 นางสาว ขนิษฐา ปรีประดิษฐ รพ.กาฬสินธุ

11 นางสาว ขนิษฐา หงษไทย รพ.กระทุมแบน

12 นาง ขนิษฐา ใหญเสมอ รพ.กระทุมแบน

13 นาง ขวัญเรือน รักษาธรรม รพ.ระยอง

14 นางสาว ขวัญฤทัย เครือพานิช รพ.วชิระภูเก็ต

15 นาง คนึงนิตย ศรีโสดาพล รพ.อุดรธานี

16 นาง คัชรินทร ตยาคี รพ.ศิริราช

17 นางสาว คาถาพร ขําพิศ รพ.จุฬาลงกรณ

18 นาง จรรยาพร ผลยังสง รพ.หนองคาย

19 นาง จันทนา มวงทอง รพ.สิงหบุรี

20 นางสาว จันทรเพ็ญ กันตพานิชการ รพ.รอยเอ็ด

21 นางสาว จันทรอน กุยสาคร รพ.กระทุมแบน

22 นางสาว จันมนัส ศรีเลิศชลาลัย รพ.กรุงเทพภูเก็ต

23 ร.ต.อ.หญิง จาฏพัจน สวัสดิสาร รพ.ตํารวจ

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  15 - 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

ณ หองประชุม 6450  อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 13
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24 นาง จารุวรรณ ชุมภูสืบ รพ.นครพิงค

25 รอยเอกหญิง จิราพร เชาวโพธิ์ทอง รพ.พระมงกุฎเกลา

26 นางสาว จิราพร ปานนิล รพ.หัวเฉียว

27 นาง จิราพร ภูผาลัย รพ.กาฬสินธุ

28 นางสาว จุฑามณี เอี่ยมโคกสูง รพ.มหาราชนครราชสีมา

29 นางสาว จุฬามณี จิรพิเชฐรัตนา รพ.เซนตหลุยส

30 รอยเอกหญิง ฉวีวรรณ อุดหนุน รพ.อานันทมหิดล

31 นาง ฉันธณา ยอดหนู รพ.สงขลา

32 นางสาว ชมัยพร แกวศักดิ์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

33 นาง ณัฐชา พัฒนา รพ.พระจอมเกลา เพชรบุรี

34 นางสาว ณัฐญา ไหมคง รพ.หาดใหญ

35 นางสาว ดวงวรรณ อินปวก รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

36 นางสาว ตองใจ เขมิยาทร รพ.นพรัตนราชธานี

37 นางสาว ทัศนวรรณ เสือเปรม รพ.พุทธชินราช

38 นางสาว ทัศนีย แสงจันทร รพ.เมตตาประชารักษ

39 นางสาว ทิพวรรณ สะเดา รพ.เกษมราษฎร

40 นาง ทิวา สารีเพ็ง รพ.กลาง

41 นาง ธนพร สดชื่น รพ.พิจิตร

42 นางสาว ธัญชนก ศิริทร รพ.กระทุมแบน

43 นางสาว ธัญญรัตน นันทะยานา รพ.แพร

44 นางสาว ธัญญาพร รัตนสําเนียง รพ.สงขลานครินทร

45 นางสาว ธัญนันท ศิริฑีฆวัฒน รพ.พระจอมเกลา เพชรบุรี

46 นางสาว ธัญลักษณ พงศนุรักษ รพ.สงขลา
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47 นางสาว ธันวา สวนชัง รพ.บํารุงราษฎร

48 นางสาว ธานี รักนาม รพ.เวชศาสตรเขตรอน

49 นาง นงคทิพย ญาณโภชน รพ.มหาสารคาม

50 นางสาว นงคนุช หวายแกว รพ.อุดรธานี

51 นางสาว นงนุช ไตรพนม รพ.ศรีนครินทร

52 นาง นพวรรณ ศรีปญญา รพ.เลิดสิน

53 นาง นพวรรณ หาญสุวรรณ รพ.ลําปาง

54 นางสาว นวรัตน วงษา รพ.จุฬาลงกรณ

55 นาง นวลจันทร ขันธุแสง รพ.กาฬสินธุ

56 ร.ต.อ.หญิง นัทธมน นาคพันธ รพ.ตํารวจ

57 นางสาว นิธิลดา ศฤงคารกุลกิจ สถาบันประสาทวิทยา

58 นางสาว นิภาธร สมงาม รพ.หัวเฉียว

59 นางสาว นุจรินทร เอกปริญญา รพ.พุทธชินราช

60 นางสาว นุศรา สังขทอง รพ.พระรามเกา

61 พจอ.หญิง เนรมิต โคตรเนตร รพ.สมเด็จพระปนเกลา

62 นางสาว เนาวรัตน พรหมหาญ รพ.ตากสิน

63 นาง บงกชรัตน ลวณะคุปต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

64 นาง บุญยิ่ง พงษหิรัญ รพ.ดําเนินสะดวก

65 นาง บุษราภรณ จัตุภัทรกุล รพ.นางรอง

66 นางสาว เบญจมาศ วิสริส รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

67 นางสาว ปภัสสรา ทองมี รพ.รอยเอ็ด

68 นางสาว ประกาย ฤทธิ์ไธสง รพ.มหาสารคาม

69 นางสาว ประภัสสร ชํานาญศิลป รพ.กาฬสินธุ
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70 นางสาว ประภาพรรณ สิงหโต รพ.สิงหบุรี

71 นางสาว ปรางวิไล แดงขํา รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

72 นางสาว ปราณี หลอพันธ รพ.สงขลานครินทร

73 นางสาว ปริยาภรณ อารีรมย รพ.อางทอง

74 นางสาว ปติรัตน พิชยมงคล รพ.ตรัง

75 นาง ปยพร ดีโสภา รพ.วชิระภูเก็ต

76 นางสาว ผาไท วิถี รพ.สรรพสิทธิประสงค

77 นาง พรทิพย บุญกันทะ รพ.นครปฐม

78 นางสาว พรทิพย ยศประสงค รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

79 นางสาว พรนิภา เอื้อเบญจพล รพ.จุฬาลงกรณ

80 นาง พะเยาว ทองเพชร รพ.พุทธชินราช

81 นางสาว พัดชา ชินธนาวงศ รพ.ชลบุรี

82 นาง พัดชา ภูมิพัฒนโยธิน รพ.ตากสิน

83 นาง พิกุล แกลวกสิกิจ รพ.รัตนเวช 2 พิษณุโลก

84 นางสาว ภัทรมาศ วัฒนาพร รพ.บี.เอ็น.เอช

85 นางสาว ภานุมาศ ธีรปฐวี รพ.กาฬสินธุ

86 นางสาว มณฑิรา ปรีชา รพ.กรุงเทพภูเก็ต

87 นาง มะลิ กาญจนโกมุท รพ.สิงหบุรี

88 นางสาว มะลิวรรณ บุญแสน รพ.หนองบัวลําภู

89 นางสาว มะลิวรรณ วงคพิมล รพ.มหาสารคาม

90 นาง ยุพา คตภูธร รพ.อุดรธานี

91 นางสาว เยาวลักษณ หอมเกษร รพ.เจริญกรุงประชารักษ

92 นาง รวิวรรณ ปรียานุภาพ รพ.มหาราชนครราชสีมา
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93 นาง รสสุคนธ อ่ําแตง สถาบันบําราศนราดูร

94 นางสาว รัชนี สารถี รพ.เลิดสิน

95 นาง รัตนา ปญญานุวัฒน รพ.พระนั่งเกลา

96 นาง รุงรัตน หวยหงษทอง รพ.ตากสิน

97 นางสาว เลอลักษณ เดชจรรยา รพ.พระนครศรีอยุธยา

98 นาง วงศจันทร ภักดีนอก รพ.พระพุทธบาท

99 นาง วชิราภรณ อาศิรวาท รพ.นพรัตนราชธานี

100 นาง วนิดา ภูผา รพ.ยโสธร

101 นางสาว วรรณทณี สวางเนตร รพ.กําแพงเพชร

102 นางสาว วรรณี ยุวัฒน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

103 นางสาว วรา เขียวประทุม รพ.กระทุมแบน

104 นาง วริศรา สุขเศวต รพ.จุฬาลงกรณ

105 นาง วลัยทิพย ธีรานันท รพ.ศิริราช

106 นางสาว วสุ อุดมสวัสดิ์ รพ.ลําปาง

107 นาง วัชรินทร ศรชัย รพ.แพร

108 นาง วันทนา เดชจิต รพ.สมุทรสาคร

109 นาง วัลภา เพ็งเพชร รพ.ระยอง

110 นาย วินัย มหันตรัตน รพ.สงฆ

111 นาง วิภาดา ดวงพิทักษ รพ.มหาสารคาม

112 นาย วิรัตน วงศาโรจน รพ.แมสะเรียง

113 นาง วิราสิณี จิตบํารุง รพ.อินทรบุรี

114 นางสาว วิไลวรรณ มุสิกรังศรี ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

115 นาง เวทิดา กลางศิขริน รพ.เพชรบูรณ
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116 รอยเอกหญิง ศรีประภา บริสุทธิ์ รพ.พระมงกุฎเกลา

117 นางสาว ศศิธร คุมวงศ รพ.ลพบุรี

118 นางสาว ศศิธร ดวงมั่น รพ.ศรีนครินทร

119 นางสาว ศศิธร ผาสุขดี รพ.นครปฐม

120 นาง ศิริพร ชัยวิญญ รพ.สงขลา

121 นางสาว ศุภางค วงษศิริวรรณ รพ.ชุมแพ

122 นางสาว สถาพร เจียมเงิน รพ.นวมินทร

123 นางสาว สมใจ เนวชื่น สถาบันประสาทวิทยา

124 นางสาว สายฝน แกวศรีงาม รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

125 นางสาว สิริรัตน สุขศรี รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

126 นางสาว สุขศิริ ภิรมยเณร รพ.สมุทรสาคร

127 นาง สุขสันต ไกรทรัพยสม รพ.พระนครศรีอยุธยา

128 นาง สุชาดา ใจสุทธิ รพ.สมุทรสาคร

129 นางสาว สุนทรี สังขสวาง รพ.เกษมราษฎร

130 นางสาว สุนันทา สิริประภาพล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

131 นาง สุพัตรา พลูนุช รพ.พุทธชินราช

132 นาง สุพิศ กองคิด รพ.หาดใหญ

133 นางสาว สุภา ปะละไทย รพ.พุทธชินราช

134 นางสาว สุภาพ สิทธิศักดิ์ รพ.นครพิงค

135 นางสาว สุภาวดี บุญรอดคุม รพ.จุฬาลงกรณ

136 นาง สุภาวัต พรมจําปา รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

137 นาง สุมนทิพย สุริยพันธุ รพ.พระนั่งเกลา

138 นางสาว สุมลฑา นวลศรี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
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139 นางสาว สุมลวรรณ ศรีเกิดครืน รพ.ศิริราช

140 นาง สุรัดดา ล้ําเลิศ รพ.กุมภวาป

141 ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน คุมครอง รพ.ตํารวจ

142 นางสาว สุวรรณา ฉัตรไทย ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

143 นาง สุวรรณี วงษศรีสังข รพ.อูทอง

144 นางสาว สุวิมล ตันทวีวงศ รพ.วชิระภูเก็ต

145 นางสาว สุวิมล ธีระพิกุลเลิศ รพ.ชลบุรี

146 นาง อนงนาฏ มโนภิรมย รพ.พระนั่งเกลา

147 นาง อรทัย ชาตวิทยบุตร รพ.ยโสธร

148 นางสาว อรทัย ชาติโสม รพ.อุดรธานี

149 นาง อัญชลี โนนสูง รพ.กรุงเทพจันทบุรี

150 นางสาว อารีรัตน ฤกษดีมงคล รพ.กําแพงเพชร

151 นางสาว อารีวรรณ กริชชัยศักดิ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา

152 นางสาว อุบลรัตน บุญเสริม รพ.ธนบุรี 1

153 นางสาว เอื้อมเดือน เทียมเหรียญทอง รพ.สิงหบุรี
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