
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กนกกร ดาลัดออง รพ.ยะลา

2 นางสาว กนกพร จิวประสาท รพ.จุฬาลงกรณ

3 นางสาว กนกพร นพกาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

4 นางสาว กมลวรรณ เกตุสุวรรณ รพ.ราชบุรี

5 นางสาว กมลวรรณ ลิขิต รพ.ระยอง

6 นาง กรรณิกา ตะกรุดทอง รพ.ศรีนครินทร

7 นางสาว กังสดาล เปลี่ยนวิจารณ รพ.เลิดสิน

8 นาง กัลยา บุญทศ รพ.บางมด 1

9 นางสาว กิตติยา สินธนา รพ.ศูนยลําปาง

10 นางสาว กิติมา ศรีปราบ รพ.ธนบุรี 1

11 พันจาเอก เกรียง พรหมเอาะ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

12 นางสาว เกศสุนี นวมออน รพ.ราชธานี

13 นาง แกวดอกฟา ราชอาษา รพ.ยโสธร

14 นางสาว จันสุดา คนซื่อ รพ.กรุงเทพ

15 นาง จารุณี โกศัยสุข รพ.เซนตหลุยส

16 นางสาว จารุยา ชปารังษี รพ.จุฬาลงกรณ

17 นางสาว จารุวรรณ โพธิ์จันทึก รพ.กรุงเทพ

18 นางสาว จิรวรรณ เลี้ยงชีพชอบ รพ.ตากสิน

19 นาง จุฑามาศ เศวตเวช รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

20 นาง ชนาพร คงอุน รพ.เกษมราษฎร

21 นางสาว ชนิศภา พลอยทับทิม รพ.สุโขทัย

22 ร.ต.อ.หญิง ชวัลกัญญภรณ กาญจนจํารูญศรี รพ.ตํารวจ

23 นางสาว ชุติมา ฟุงสุทธิรัตน รพ.ปากชองนานา

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  9 - 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2549

ณ หองประชุม 6450  อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 14
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24 นางสาว ณัชชารีย พลเสนาเจริญชัย รพ.หัวเฉียว

25 นางสาว ดวงใจ ละไม รพ.วชิระภูเก็ต

26 นาง ทรงสมัย ผางนอย รพ.กาฬสินธุ

27 นางสาว ทัศนีย คงปราโมทย รพ.หัวเฉียว

28 นางสาว ทิตติยา หิรัญจรัสพิวัฒน รพ.วชิระภูเก็ต

29 นาง ธัญญา ภูศรีโสม รพ.อุดรธานี

30 นาง ธัญพร กันภัย รพ.อุดรธานี

31 นางสาว ธิดา แตงประกอบ รพ.ราชวิถี

32 นางสาว นงนารถ โฉมวัฒนา รพ.พระพุทธบาท

33 นางสาว นงเยาว อบแสง รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

34 นาง นฏกร ดวงชัย รพ.สันปาตอง

35 นางสาว นพวรรณ ทองสงา รพ.ลพบุรี

36 พ.ต.หญิง นวรัตน บุญเผือก รพ.อานันทมหิดล

37 นาง นวรัตน สิมมา รพ.นางรอง

38 นางสาว นัฐดารัตน สวนแกว รพ.เอกชัย

39 นาง นัยนา สังขจารุ รพ.ชลบุรี

40 นางสาว นาตยา คําสวาง รพ.พุทธชินราช

41 นางสาว นิตยา สะทานถิ่น รพ.ชัยภูมิ

42 นาง นิตยา สุขสุสร รพ.พระนครศรีอยุธยา

43 นางสาว นิลุบล บุนนาค รพ.ตากสิน

44 นาง เนาวพักตร ดวงอุปะ รพ.เลิดสิน

45 นาวาตรีหญิง บุปผา วงคนิคม  ร.น. รพ.สมเด็จพระปนเกลา

46 นางสาว เบญจมาศ กลิ่นพยอม รพ.กําแพงเพชร
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47 นาง เบญจวรรณ สุขยูง รพ.พัทลุง

48 นาง ปนิตา สมเกท รพ.นพรัตนราชธานี

49 นางสาว ปราณี แกวบริสุทธิ์ รพ.สงขลานครินทร

50 นางสาว ปราณี ผลอนันต รพ.พุทธชินราช

51 นางสาว ปาริชาติ ขวัญบุญ รพ.กระทุมแบน

52 นางสาว ปาริชาติ ปานศรี รพ.กําแพงเพชร

53 นางสาว ปาริชาติ หนูสนิท รพ.สงขลานครินทร

54 นางสาว ปยวะดี ลีฬหะบํารุง รพ.ศูนยนครปฐม

55 นาง ผกาภรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน รพ.พระพุทธบาท

56 นาง ผองเพ็ญ บัวทองธนะการ

57 นางสาว พยูง สุขเจริญ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

58 นาง พรทิพย เฮงวินิต รพ.ชัยนาท

59 นางสาว พรหมณี เพงดี รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

60 นาง พัชรี เตาวลานนท รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

61 นาง พัชรี วงเทเวศ รพ.ศรีนครินทร

62 นางสาว พิศมร พิทักษเขตขัณฑ รพ.บานโปง

63 นาย พีรวุฒิ บวรพีระวงศ รพ.สงฆ

64 นางสาว เพ็ญพรรณ รวมสนิท รพ.เจริญกรุงประชารักษ

65 นางสาว เพียงใจ นิสัยมั่น รพ.ระยอง

66 นางสาว ภัทราวรรณ ขุนทอง รพ.นพรัตนราชธานี

67 นางสาว ภาริณี เชาวนเสฏฐกุล รพ.สงขลานครินทร

68 นางสาว ภาวิณีย สุดเสนหา รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

69 นาง มณีรัตน กิ่งเมือง สถาบันประสาทวิทยา
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70 นางสาว มะนูร เผาโสภา รพ.พุทธชินราช

71 ร.ต.อ.หญิง มะลิ ชื่นชู รพ.ตํารวจ

72 นางสาว ยุวันดา แทนมณี รพ.กระทุมแบน

73 นางสาว รังสิมา คาระวะ รพ.พระนั่งเกลา

74 นางสาว รัตติกาล มณีนุตร รพ.แมสอด

75 นางสาว รินฤดี โสดา รพ.หนองคาย

76 นางสาว รุงตะวัน มะหิพันธุ รพ.กาฬสินธุ

77 รอยเอกหญิง รุงเรือง โสระถาวร รพ.พระมงกุฎเกลา

78 นางสาว รุจิรา สุราราช รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

79 นางสาว ละออง ฆังคะจิตร รพ.จุฬาลงกรณ

80 นาง ละอองดาว พันธพืช รพ.แมสอด

81 นางสาว วนิดา สิริสมบูรณโชค รพ.กรุงเทพคริสเตียน

82 นาง วรนุช ประวัตินภา รพ.จุฬาลงกรณ

83 นางสาว วรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ รพ.เวชศาสตรเขตรอน

84 นางสาว วรรณี พูนสมบัติ รพ.สงขลานครินทร

85 นางสาว วรางคณา อิ่มเดชา รพ.จุฬาลงกรณ

86 นางสาว วัฐวดี ฉัตรสุรกิจพาณิช รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

87 นางสาว วันดี เกิดศรี รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

88 นางสาว วันวิสา ริ้วสุวรรณ รพ.เกษมราษฎร

89 นาง วัลภา สีกําปง รพ.มหาราชนครราชสีมา

90 นางสาว วัสสิกา สิงหโตทอง รพ.อุตรดิตถ

91 นาง ศศิธร เลิศภิรมยลักษณ รพ.พระนั่งเกลา

92 นางสาว ศิริกุล บุญอินทร รพ.กรุงเทพคริสเตียน
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93 นาง โศรดา พิมพาแปน รพ.ลพบุรี

94 นางสาว สกล หิรัญญาพรพงษ รพ.ชลบุรี

95 นางสาว สนิท สรอยกุดเรือ รพ.หนองบัวลําภู

96 นาง สมคิด สุอุทัย รพ.พระพุทธบาท

97 นางสาว สมพร ภูขน รพ.กาฬสินธุ

98 นางสาว สมพร อยูดี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

99 นาง สมสนิท คลังกลาง รพ.อุดรธานี

100 นาง สังวาลย ถายะพิงค รพ.สันปาตอง

101 นางสาว สายรุง ยาสุข รพ.รัตนเวช 2

102 นาง สินีนุช หลวงพิทักษ รพ.ราชบุรี

103 นางสาว สิริลักษณ มิ่งแกว รพ.สงขลา

104 รอ.หญิง สิลิวัล จันทรเกื้อ รพ.คายวชิราวุธ

105 นาง สุจิตรา ประดุจพงษเพชร รพ.กระทุมแบน

106 นางสาว สุชาดา ชูชอ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

107 ร.ต.หญิง สุดธิดา ทิพเลิศ รพ.คายสุรนารี

108 นางสาว สุดารัตน เสาวกูล รพ.ราชวิถี

109 นางสาว สุนีรัตน ปนปลูก รพ.พุทธชินราช

110 นาง สุพรรณี ชัยชนะ รพ.นพรัตนราชธานี

111 นาง สุพศร สายจันทร รพ.ยโสธร

112 นางสาว สุภาพร สูเสน สถาบันประสาทวิทยา

113 พันจาเอก สุรศักดิ์ เบาโนนทอง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

114 นางสาว สุระพร ปุยเจริญ รพ.สงขลา

115 นางสาว สุรัช อยูยง รพ.จุฬาลงกรณ
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116 นางสาว สุรัสวดี ศะรีวงศ รพ.พระนครศรีอยุธยา

117 นางสาว สุรางค พิชิตชัยวัฒนกุล รพ.จุฬาลงกรณ

118 นางสาว สุวรรณี ภูเวียง รพ.เลิดสิน

119 นางสาว สุวัฒนา กระจางชิต รพ.พระนครศรีอยุธยา

120 นางสาว เสาวนีย สวัสดิรักษกุล รพ.พระนั่งเกลา

121 ร.ต.อ.หญิง โสภิต บุญสุข รพ.ตํารวจ

122 พ.ต.หญิง หัสยา พงษจุฬากุล รพ.คายสุรนารี

123 นาง อโนชา เลิศอุดมโชค รพ.ชุมแพ

124 นางสาว อมรรัตน ขวัญอยูเย็น รพ.ชลบุรี

125 นางสาว อรจิรา แยกผิวผอง รพ.อูทอง

126 นาง อรทัย แกวศาล รพ.สรรพสิทธิประสงค

127 นางสาว อรทัย นาวินสมุทร รพ.จุฬาลงกรณ

128 นางสาว อรัญญา พิพัฒนธนาพร รพ.กระทุมแบน

129 นางสาว อรุณี ปองกัน รพ.เพชรบูรณ

130 นางสาว อรุณี ศรีนวล รพ.สงขลา

131 นางสาว อัมพวัน พริกมาก รพ.นครนายก

132 นาย อัศนัย แจมจันทร รพ.เอกชัย

133 นางสาว อําไพ ศิริพงษไพบูลย รพ.มหาราชนครราชสีมา

134 นางสาว อิศรา ธรรมสาลี รพ.ศรีสะเกษ

135 นาง อุทัยวรรณ เธียรไฝดี วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร&วชิรพยาบาล

136 นางสาว อุไรวรรณ ทองเทพ รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

137 นางสาว เอมอร ภูริพันธ รพ.จุฬาลงกรณ
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