
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กชกร แพงวงษ รพ.กําแพงเพชร

2 นางสาว กนกวรรณ บริบูรณ รพ.นวมินทร

3 รอ.หญิง กรรณิกา เกื้อสถิตย รพ.พระมงกุฎเกลา

4 นางสาว กรรณิการ ฤทธิ์ทอง รพ.สวรรคประชารักษ

5 นาง กฤษติยา พรมมา รพ.หนองคาย

6 นาง กัญญาลักษณ บัวคํา รพ.ดําเนินสะดวก

7 นางสาว กัลญาณีย พรมกุล รพ.สงขลานครินทร

8 นาง กาญจนา คงมี รพ.ราชวิถี

9 นางสาว กาญจนา สระทองลอย รพ.เกษมราษฎร บางแค

10 พ.ต.ต.หญิง กานตรวี จรูญแสง รพ.ตํารวจ

11 นางสาว กานติศา สุนศักดิ์สวัสดิ์ รพ.พระปกเกลาจันทบุรี

12 นางสาว กุลวรา เพียรจริง รพ.สวรรคประชารักษ

13 นาง เกสราภรณ มวงมายา รพ.จอมทอง

14 นางสาว ขนิษฐา สถิรยุทธนา รพ.กลาง

15 นาง ขวัญใจ ไทยสมบูรณ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

16 นางสาว เขมวรรณ อุจันทึก รพ.พระพุทธบาท

17 เรือโท คําพอง ทุงฤทธิ์ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

18 นาง จรัสศรี หนูรุน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

19 นางสาว จรินญา แสงลับ รพ.ศรีสะเกษ

20 นางสาว จริยา แกวนรินทร รพ.ศูนยเชียงรายประชานุเคราะห

21 นางสาว จารีภรณ มีศิริ รพ.กระทุมแบน

22 นาง จารุวรรณ ทิพยเนตร รพ.นพรัตนราชธานี

23 รอ.หญิง จินตนา มาศิริ รพ.อานันทมหิดล

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  14 - 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 15
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24 นางสาว จุรีภรณ อินถาจักร รพ.นครพิงค

25 นางสาว ฉัตรชนิกานต บรรลุ รพ.กรุงเทพพัทยา

26 นางสาว ชัชมณฑ บุญจวง รพ.กรุงเทพคริสเตียน

27 นาง ชัญญนุช นาคศรี รพ.ชลบุรี

28 นางสาว ฐิติมา ลิ้มอุปถัมภ รพ.กระทุมแบน

29 นางสาว ณฐมน เภรีวิวัฒน รพ.นภาลัย

30 นาง ณัฐกมล รอดสืบชาติ รพ.นางรอง

31 นาง ณัฐพร ถาวงษกลาง รพ.เกษมราษฎร บางแค

32 นาง ดวงธิดา พังสอาด รพ.นภาลัย

33 นางสาว ดุสดี มณีรัตน ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

34 นางสาว ทรงลักษณ ณ นคร รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

35 นาง ทรรศนีย สมิตินันทน รพ.ราชบุรี

36 นางสาว ธนพร ชวยมาก สวนตัว

37 นางสาว ธรรมรัตน ธัญวงษ รพ.สงฆ

38 นางสาว ธัญลักษณ สุวรรณโณ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี

39 นางสาว นพวรรณ บัวคง รพ.จุฬาลงกรณ

40 นาง นภณัท ทัศนาทัย รพ.บานโปง

41 นางสาว นรกมล ใหมทอง สถาบันบําราศนราดูร

42 นาง นวมเทวี บุญมี รพ.อํานาจเจริญ

43 นางสาว นวลอนงค กระโจมพล รพ.บานแพว

44 รอ.หญิง นันทวรรณ จันทรเที่ยง รพ.พระมงกุฏเกลา

45 นาง นาตยา กิตติภัทรจรรยา รพ.นครพนม

46 นาง นาตยา ดาวเรือง รพ.พระนั่งเกลา
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47 นางสาว น้ําฝน ธรรมลิขิต รพ.โพธาราม

48 นางสาว น้ําพอง เดชสูงเนิน รพ.ปากชองนานา

49 นางสาว นิตยา สุกกาละ รพ.เลิดสิน

50 นางสาว นิตยา แหลมฉลาด รพ.กาฬสินธุ

51 นาง นิภา เพียรประสพ รพ.สมุทรสาคร

52 นางสาว นิภาพรรณ สิกขะบูรณะ รพ.พระนั่งเกลา

53 นางสาว นุชจรีย อักษรณรงค รพ.บุรีรัมย

54 นางสาว นุชรินทร จันดา รพ.คามิลเลียน

55 นาง เบญจา ชูกรณ รพ.สุราษฎรธานี

56 นางสาว ปริศนา เฉยศิริ วท.กรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

57 นาง ปรีดา จันทรแยม รพ.อูทอง

58 นาง ปวาสินี สุขเจริญ รพ.เกาะสมุย

59 นางสาว ปทมา ประพฤติชอบ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

60 นางสาว ปาชภา ประมวลปรีชา รพ.กมลาไสย

61 นางสาว ปารีนุช พรเจริญ รพ.ลพบุรี

62 รอ.หญิง ปยฉัตร ลําลึก รพ.พระมงกุฎเกลา

63 นางสาว ปยนาถ ตันตระกูล รพ.อุดรธานี

64 นางสาว ปยนุช บุญนํา รพ.นนทเวช

65 นาง ปยะวัฒน วุฒิเวทย ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

66 นางสาว พนาพรรณ บุญเรือง รพ.อํานาจเจริญ

67 นางสาว พรทิพย สุขสมดาว รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

68 นางสาว พรพิไล บัวสําอางค รพ.กระทุมแบน

69 นางสาว พรสวรรค มัณยานนท รพ.ตากสิน
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70 นาง พัชยา อัศวสงคราม รพ.พระนครศรีอยุธยา

71 นางสาว พัฒนา วงษดารา รพ.กบินทรบุรี

72 นาง พัทธนันท พูลละเอียด รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

73 นางสาว พิลัยลักษณ คําแปน รพ.สงขลานครินทร

74 นางสาว เพ็ชรี เทียนทอง รพ.ปทุมธานี

75 นางสาว เพ็ญนภา สมุทรเพรียว รพ.ชลบุรี

76 นาง เพ็ญพรรณ มวงใหมทอง รพ.จุฬาลงกรณ

77 นางสาว เพลงศกุณ สุวรรณกูฏ รพ.เวชศาสตรเขตรอน

78 นางสาว เพียงพร แสนสิ่ง รพ.กลาง

79 นางสาว ภัทราภรณ ปานแกว รพ.มหาราชนครราชสีมา

80 นาง ภัทราวดี จันทรละมูล รพ.มหาราชนครราชสีมา

81 นางสาว ภาวิณี นาควิโรจน รพ.จุฬาลงกรณ

82 นาง ภีรพร คําพิมูล รพ.นพรัตนราชธานี

83 นาย มนตชัย ชวยวงศ รพ.ยะลา

84 นางสาว มลทิรา รักมิตร รพ.กรุงเทพภูเก็ต

85 นางสาว มาลี กองเงิน รพ.ตากสิน

86 นางสาว เยาวลักษณ รุนประพันธ รพ.เอกชล

87 พันตํารวจโทหญิง ระวีพรรณ สายพันธุ รพ.ตํารวจ

88 นาง รักคณา เพ็ชรคลาย รพ.กรุงเทพคริสเตียน

89 นาง รักชนก วงศปุรนานนท รพ.สมุทรสาคร

90 นาง รัชนี ผงทอง รพ.อุดรธานี

91 นางสาว รัชนี สวัสดิ์มี รพ.เจาพระยายมราช

92 นางสาว รัตนาภรณ อิ่มเต็ม รพ.ศรีสะเกษ
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93 นางสาว รําพึง ชํานาญรักษา รพ.สวรรคประชารักษ

94 นาง รุงนภา สายเมฆ รพ.ตากสิน

95 นางสาว เรณู เพ็ญสิทธิ์ รพ.สุโขทัย

96 นาง ลาวรรณ ทิ้งแสน รพ.หนองคาย

97 นาง วรรณวิมล ชมภูเมืองชื่น รพ.ศูนยเชียงรายประชานุเคราะห

98 นางสาว วรรณา เพราะแกว รพ.กลาง

99 นางสาว วรวีร งามสอาด รพ.อางทอง

100 นาง วราภรณ มือขุนทด รพ.นครพิงค

101 นางสาว วรารัตน ธานีรัตน รพ.สวรรคประชารักษ

102 นางสาว วลัยพร พอลีละ รพ.กมลาไสย

103 นางสาว วไลภรณ ทองศรี รพ.สวรรคประชารักษ

104 นางสาว วันทนา ชัยฉลาด รพ.เกษมราษฎร บางแค

105 นางสาว วันเพ็ญ แจมเหมือน รพ.บานโปง

106 นาง วาสนา ธนเศรษฐ รพ.สมุทรปราการ

107 นาง วาสนา สัมมา รพ.ตราด

108 นางสาว วาสนา สุวรรณรัศมี รพ.ธนบุรี 1

109 นาง วิกานดา เกศอรุณสกุล รพ.กรุงเทพคริสเตียน

110 นาง วิราวรรณ เทวสุคนธ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

111 นางสาว วิลาวัลย ใจยะโสก รพ.กลาง

112 นางสาว วิไลพร จันทรโทน รพ.พระนั่งเกลา

113 นางสาว วิไลพร อมรากุล รพ.จุฬาลงกรณ

114 นางสาว วิไลภรณ คงเจริญ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

115 นางสาว วิไลวรรณ เงาศรี รพ.บุรีรัมย
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116 นาง วิไลวรรณ ปลูกเจริญ รพ.สรรพสิทธิประสงค

117 นาง แวว ขํานาค รพ.สวรรคประชารักษ

118 นางสาว ศรัญญา จําปาทอง รพ.สงขลานครินทร

119 นาง ศรีสุดา เวียงนนท รพ.กาฬสินธุ

120 นางสาว ศิรประภา นามขันธ รพ.สงขลานครินทร

121 นาง ศิริกร นิ่มนคร รพ.นครพนม

122 นาง ศิริพร นวนงาม รพ.ปทุมธานี

123 นางสาว ศิริพร พักใส รพ.นพรัตนราชธานี

124 นางสาว ศุภรัตน คงภักดิ์กิจ รพ.คามิลเลียน

125 นางสาว สนธิยา บุญคุม รพ.จุฬาลงกรณ

126 นางสาว สมกมล เหมบุตร รพ.จุฬาลงกรณ

127 นาง สมจิต พลบูรณ รพ.หนองบัวลําภู

128 นาง สมใจ อัตตสินทอง รพ.มะการักษ

129 นาง สมพร ถาวรธิรา รพ.สมุทรสาคร

130 นางสาว สลิตตา บัวชุม รพ.ซานคามิลโล

131 นาง สันตสนีย เคหะนาค รพ.สุราษฎรธานี

132 นางสาว สาคร พรพจนธนมาศ รพ.ชลบุรี

133 นางสาว สายฝน บุญภูงา รพ.เลิดสิน

134 นางสาว สินากานต วรสิงห รพ.รอยเอ็ด

135 นางสาว สิริวรรณ เลิศความเพียร รพ.พระนครศรีอยุธยา

136 นางสาว สิรี บุศราคํา รพ.มหาชัย 2

137 นางสาว สุคนธ โพธิ์ศรี รพ.นพรัตนราชธานี

138 นางสาว สุคนธ อุไรงาม รพ.เสนา
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รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 15

139 วาที่ พ.ต.ต.หญิง สุจินดา รักษฉิมพลี รพ.ตํารวจ

140 ร.ต.อ.หญิง สุดารัตน ควระพฤกษ รพ.ตํารวจ

141 นาง สุนันท ธนาสมุทร รพ.ศิริราช

142 นางสาว สุปรียา สนธิ รพ.หัวหิน

143 นางสาว สุพัตรา อบอุน รพ.เลิดสิน

144 นางสาว สุภมาส รอดนิรัง รพ.บานแพว

145 รอ.หญิง สุภัทรา วิมูลชาติ รพ.อานันทมหิดล

146 นาง สุภาพร เงินดี รพ.รอยเอ็ด

147 นางสาว สุภาพร บุญทวงษ รพ.อินทรบุรี

148 นาง สุมณฑา อินทรหอม รพ.ระนอง

149 นาย สุรัตน ลีโนนอด รพ.นพรัตนราชธานี

150 นางสาว เสาวลักษณ เอี่ยมละออ รพ.บานโปง

151 นาง แสงดาว โปธิปน รพ.แมสอด

152 นาง แสงอรุณ ภาวิไลรัตน รพ.มะการักษ

153 นางสาว อดิละ สาแม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

154 นาง อโนมา ดีสวัสดิ์ รพ.กําแพงเพชร

155 นางสาว อรทัย ชาตกิตติคุณวงศ รพ.ศิริราช

156 นาง อรพินธ บุญชะมอย รพ.แมสอด

157 นางสาว อริสา สนิทฉัตร รพ.สุรินทร

158 นาง อัญชนา ผิวเกลี้ยง รพ.เจาพระยายมราช

159 นางสาว อัศนีย ศรีสุข รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

160 นางสาว อิสรนี จิ๋วประดิษฐกุล รพ.เกาะสมุย

161 พ.จ.อ. อุดร เข็มฮาด รพ.สมเด็จพระปนเกลา
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