
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กมลชนก มากมา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

2 นางสาว กรรณิกา ยะหัตตะ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

3 นางสาว กรรณิการ ถิ่นทอง รพ.เลิดสิน

4 นางสาว กรุณา เจียสกุล รพ.จุฬาลงกรณ

5 นาย กฤษณะ คูบุญประเสริฐ รพ.อูทอง

6 นางสาว กอบกุล จวนเจนการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

7 นางสาว กัญญา เรือนภู ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

8 นางสาว กัลยา อุยสั้ว รพ.ทหารผานศึก

9 นางสาว กาญจนรัตน ปนเพชร รพ.สุราษฎรธานี

10 นาง กาญจนา ขุนบํารุง รพ.ซานคามิลโล

11 นาง กาญจนา โพธิวิหค รพ.โพธาราม

12 นางสาว ใกลรุง แสงสวาง รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว ขวัญตา ราศรี รพ.ชัยภูมิ

14 นาง ไขศรี บริบูรณรัตน รพ.จุฬาลงกรณ

15 นาง คุณาภรณ วิเลปนะ วท.กรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

16 นางสาว จงกล บุตรเพ็ชร รพ.บุรีรัมย

17 นางสาว จรัญพร ผางน้ําคํา รพ.หนองบัวลําภู

18 นาง จันจิรา ทองสิมา รพ.กระทุมแบน

19 นาง จันทรเพ็ญ บุญแยม รพ.กรุงเทพ ระยอง

20 นาง จามรี พลดี รพ.สุราษฎรธานี

21 นางสาว จารุณี พรมมา รพ.เพชรบูรณ

22 นางสาว จํานัล จันทรหอม รพ.บานโปง

23 นาง จิดาภา สุริยะพาณิชย รพ.กรุงเทพคริสเตียน

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 16



ลําดับที่ ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550
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รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 16

24 นาง จินตนา ฤทธิมา รพ.ตรัง

25 นางสาว จินตวาณี พันธเสาร รพ.สรรพสิทธิประสงค

26 นางสาว จิราพร มวงสีเมืองดี รพ.อุตรดิตถ

27 นาง จิราพร เหลืองจันทึก รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

28 นางสาว จุฑามาศ หมื่นวิเศษ รพ.ราชบุรี

29 นางสาว เจมจิตร พรมมินทร รพ.ศูนยเชียงรายประชานุเคราะห

30 นางสาว ฉวี สาระบัว รพ.วิเชียรบุรี

31 ร.ต.อ.หญิง ชฎิฎา ศิริวัฒนานนท รพ.ตํารวจ

32 นางสาว ชนากานต จิตหาญ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

33 นาง ชนิกานต พันธศรีโรจน รพ.ทาศาลา

34 นางสาว ชนิดา โอษคลัง รพ.กาฬสินธุ

35 นางสาว ชลดา ผโลดม รพ.จุฬาลงกรณ

36 นาง ชอทิพย ทองทิพย รพ.นพรัตนราชธานี

37 นาย ชัยยุทธ โคตะรักษ สถาบันประสาทวิทยา

38 นาง ชุติมา รัตนบุรี รพ.ทุงสง

39 นางสาว ญาณจิตต หอไธสง รพ.อุดรธานี

40 นาง ณัฏฐณิชา รักงาม รพ.ตากสิน

41 นางสาว ณัฐติภรณ พุมนวล รพ.พัทลุง

42 นาง ดวงหทัย ขําศรี รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

43 นางสาว ดาว เทือกประเสริฐ รพ.หนองคาย

44 นางสาว ดุษฎี ประดิษฐกุล รพ.ศูนยยะลา

45 นางสาว ดุษฎี พูลทรัพย รพ.สิรินธร

46 น.ต.หญิง เดือนเพ็ญ ใจสมคม รพ.สมเด็จพระปนเกลา



ลําดับที่ ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550
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47 นางสาว ธนตพร ออนชื่นชม รพ.สกลนคร

48 นางสาว ธนภรณ คลื่นประเสริฐ รพ.กระทุมแบน

49 นาง ธฤตมน พรหมยนต รพ.อุดรธานี

50 นางสาว ธาดา วินทะไชย รพ.พระนครศรีอยุธยา

51 นางสาว ธิติยา สมุทรถา รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

52 นางสาว นงเยาว ถามูลเรศ รพ.ชัยภูมิ

53 นางสาว นัยนา กูลจันทร รพ.ธนบุรี 1

54 นางสาว นิตยา แซลี้ รพ.สงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค

55 นางสาว นิติภรณ ขาวมะลิ รพ.สุราษฎรธานี

56 นาง นิยภัทร กรรณิการ รพ.กาฬสินธุ

57 นางสาว นิรมล พิชญปรีชา รพ.สงขลานครินทร

58 นาย นิสิต จันแดง รพ.กรุงเทพ หาดใหญ

59 นางสาว นุจรีย พลอยบุตร ศูนยมะเร็งลพบุรี

60 นาง เนตรลาวัณย ตะคลอ รพ.เกษมราษฎร บางแค

61 นาง บังอร สุวรรณภานนท รพ.ศิริราช

62 นางสาว บุญชู ทองไพรวัน รพ.จุฬาลงกรณ

63 นาง บุบผา ไวยพัฒน รพ.พระนครศรีอยุธยา

64 นางสาว บุปผา อินทรัตน รพ.สงขลานครินทร

65 นาง ปณิดา เครือบุญสิน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

66 นางสาว ประทิน ดีไธสง รพ.นพรัตนราชธานี

67 นางสาว ประไพพิศ พัฒนกิจ รพ.ทุงสง

68 นาง ประสพสุข ปุรินันท รพ.นพรัตนราชธานี

69 นางสาว ปรางคทิพย ตาเรือนสอน รพ.แมสอด



ลําดับที่ ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 16

70 พ.ต.ต.หญิง ปุณยารัตน หัตถกี รพ.ตํารวจ

71 นางสาว พนาวรรณ บุญพิมล รพ.พระนครศรีอยุธยา

72 นางสาว พรคนึง กมลศรี รพ.กรุงเทพ หาดใหญ

73 นางสาว พรชนก จูจันทร รพ.หัวหิน

74 นางสาว พรรณี วันจันทึก รพ.กระทุมแบน

75 นางสาว พัชราวลี นักคุย รพ.บานโปง

76 นาง พัชรินทร เจริญพร สถาบันประสาทวิทยา

77 นาง พัชรี เลิศล้ํา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

78 นางสาว เพ็ญพร พันธประชา รพ.กระทุมแบน

79 นาง เพียงใจ สิทธิภาพ รพ.อุดรธานี

80 นางสาว ภัททิรา บุญงาม รพ.บานแพว

81 นาย มงคล สุริเมือง รพ.แมสอด

82 นาง มยุรี ชื่นบํารุง รพ.ศูนยเชียงรายประชานุเคราะห

83 นาง มะลิวัลย แกวมณี รพ.เลย

84 นางสาว ไมตรี นาสา รพ.กลวยน้ําไท

85 นาง ยุพดี อินพรม รพ.พระจอมเกลา เพชรบุรี

86 นาง ยุพยงค พุฒกรรม รพ.อุดรธานี

87 นางสาว ยุพิน เรืองชม รพ.เกษมราษฎร  ประชาชื่น

88 นาง ยุวดี แจงเปยม รพ.กําแพงเพชร

89 นางสาว ยุวดี บุญงาม รพ.เซนตหลุยส

90 นางสาว ยุวนิดา อารามรมย รพ.สงขลา

91 นาง เยาวลักษณ ผลทวี รพ.ราชวิถี

92 นาย รังสิทธิ์ ไพรตื่น รพ.อุดรธานี



ลําดับที่ ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 16

93 นางสาว รัดดา ปองฉิม รพ.เจาพระยายมราช

94 นางสาว รัตนา นพศิริ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

95 นางสาว รัตนา นางแยม รพ.ซานคามิลโล

96 นาง รัตลิตา เทือกตาถา รพ.เจริญกรุงประชารักษ

97 นาง รันญารา ลาภภักดี รพ.พระนครศรีอยุธยา

98 นาง ราตรี ประยูรอนุเทพ สถาบันบําราศนราดูร

99 ร.ต.อ.หญิง รุงนภา ดีกา รพ.ตํารวจ

100 นางสาว รุงฟา จะวะอรรธ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

101 นางสาว แรกขวัญ วงษชาญศรี รพ.ชุมแพ

102 นางสาว ละไม เยรัมย รพ.จุฬาลงกรณ

103 นางสาว ละออง เอี่ยมนอย รพ.เจาพระยายมราช

104 นางสาว ละอองดาว นามวิจิตร รพ.ชุมแพ

105 นางสาว ลัดดาวรรณ จรรยานะ รพ.อุตรดิตถ

106 นางสาว วงคเดือน ระมะณี รพ.เกษมราษฎร บางแค

107 นางสาว วนิดา กรุดนาค รพ.พระนั่งเกลา

108 นางสาว วรนาถ ประทักษากุล รพ.พัทลุง

109 นาง วรพรรณ จําปาทอง รพ.ลพบุรี

110 นาง วรรณรัตน โหมหัก รพ.ชลบุรี

111 นางสาว วรรณี หลงขาว รพ.บานแพว

112 นางสาว วรรษา แสงสวาง รพ.เลิดสิน

113 นางสาว วราภรณ แกวสะอาด รพ.เกษมราษฎร  ประชาชื่น

114 นางสาว วราภรณ มาลีหอม รพ.ลพบุรี

115 นางสาว วรารัตน กุลออน รพ.มหาราชนครราชสีมา



ลําดับที่ ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 16

116 นางสาว วรินทร รามศิริ รพ.เลย

117 นาง วันดี แจงยอดสุข รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

118 นาง วาสนา ธรรมศิริพงษ รพ.สงขลานครินทร

119 นาง วิรัลฐิตา จิรภาพงพันธ รพ.จุฬาลงกรณ

120 นาง วิไลวรรณ แสนหูม ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

121 นาง ศรีวรรณ เรืองวัฒนา รพ.ลําพูน

122 นางสาว ศรีสุดา ผานเมือง สถาบันประสาทวิทยา

123 นาง ศรีโสภา วรเตชะ รพ.เพชรบูรณ

124 นางสาว ศิริกุล ทรัพยเรือง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

125 นางสาว ศุภลักษณ เสียงล้ํา รพ.หนองคาย

126 นางสาว สมจิตต เหลาพิรุฬห รพ.กุมภวาป

127 นางสาว สมพร นรขุน สถาบันบําราศนราดูร

128 นางสาว สมฤดี เวชกามา รพ.ยโสธร

129 นาง สริตา ภูกลาง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

130 นางสาว สําราญ บุตรวงศ รพ.จุฬาลงกรณ

131 นาง สําอาง ใจสมุทร รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

132 นางสาว สิรภัทร โนราช รพ.แพทยรังสิต

133 ร.อ.หญิง สุกัญญา มณีกลาง รพ.อานันทมหิดล

134 นางสาว สุกาญดา ภาสอน รพ.ปากชองนานา

135 นางสาว สุขสันต แดงทองเกลี้ยง รพ.ศูนยยะลา

136 นางสาว สุจิตต เจริญสวัสดิ์ รพ.นพรัตนราชธานี

137 นางสาว สุจิตรา บุญทวี รพ.จุฬาลงกรณ

138 นางสาว สุดใจ บูรณพฤกษา รพ.จุฬาลงกรณ



ลําดับที่ ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  8 - 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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139 นางสาว สุดาพร ลัญจกรกีรติกุล รพ.จุฬาลงกรณ

140 นางสาว สุธานิธิ กาญจนกุล รพ.จุฬาลงกรณ

141 นางสาว สุนิศา สําเร็จผล รพ.นพรัตนราชธานี

142 นาง สุนิสา เดชพิชัย รพ.ตรัง

143 นางสาว สุนีย วรวงษ รพ.กรุงเทพ ระยอง

144 นางสาว สุพิน อินทรรัมย รพ.บุรีรัมย

145 นางสาว สุภาพ สังขกุล รพ.ราชบุรี

146 นาง สุภาพร มรกต รพ.มหาราชนครราชสีมา

147 นางสาว สุภาพร มาทอง รพ.แพร

148 นางสาว สุภาพร เอี่ยมวงค รพ.เปาโล เมโมเรียล

149 นางสาว สุภาภรณ มงคล รพ.แพร

150 นาง สุรัช เหลืองทองเจริญ รพ.ดําเนินสะดวก

151 นาง สุรัตน วิเศษนคร รพ.บุรีรัมย

152 พ.ต.ต.หญิง สุรียพร เทพาอมรเดช รพ.ตํารวจ

153 นางสาว สุวนิจ พงศศิริเจริญ รพ.อุดรธานี

154 นาง โสรยา บัวศรี สถาบันมะเร็งแหงชาติ

155 นางสาว อชิรญา สุกิน รพ.นพรัตนราชธานี

156 นางสาว อทิตา จันทรมั่น รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

157 นางสาว อรวรรณ บวรธรรมรัตน รพ.ราชบุรี

158 นางสาว อรอนงค หวานเพลิน รพ.เกษมราษฎร บางแค

159 นางสาว อังสนา ถุงทรัพย รพ.เซนตหลุยส

160 นาง อัญชลี บรรจงแตม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

161 นางสาว อัมพวัน พวงศิลป รพ.กําแพงเพชร
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162 นาย อัศมเดช เกษหอม รพ.สงฆ

163 นางสาว อุบล แพทยกิจ รพ.กรุงเทพ

164 นาง อุไรวรรณ นวไพบูลย รพ.เวชศาสตรเขตรอน

165 ร.ท.หญิง อุษา อยูพุก รพ.อานันทมหิดล
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