
ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

1 นาง กนกพรรณ งามมุข วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

2 นางสาว กนกวรรณ คํานวน รพ.ราชบุรี

3 นางสาว กฤตยา สุขสวัสดิ์ รพ.ศูนยยะลา

4 นางสาว กัญญารัตน กากะนิก รพ.พหลพลพยุหเสนา

5 นาง กัลยา สิริโม รพ.สันปาตอง

6 นางสาว กาญจนา อุทธา รพ.ขอนแกน

7 นางสาว กานตธนี ธันยุภักษ รพ.วชิระภูเก็ต

8 นางสาว กิติยรัตน หาญลือ รพ.รอยเอ็ด

9 ร.อ.หญิง กิติยา โนตศิริ รพ.คายธนะรัชต

10 นาง กุลนันทน บุญมาก รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

11 นางสาว กุลสตรี ศักดิกุล รพ.รามาธิบดี

12 นาง เกวลี สุรศิระประภา รพ.เซนตเมรี่

13 นางสาว เกศรา เทพสุริ รพ.กาฬสินธุ

14 นาง เกษศิรินทร ศรีละคร รพ.วิภาวดี

15 นางสาว เกสิณี คงสอน รพ.ราชบุรี

16 ร.ต.หญิง ขนิษฐา ภิรมยเจียว รพ.คายวชิราวุธ

17 นางสาว ขนิษฐา ศิริโชติ รพ.กาฬสินธุ

18 นางสาว ขวัญใจ ชมวิหค รพ.พระนครศรีอยุธยา

19 นาง เขมลภัสชยา แซหรือ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค

20 นางสาว จงรักษ บริสุทธิ์ รพ.ศิริราช

21 นาง จงศรินพร กาญจนจํารูญศรี รพ.สระบุรี

22 นางสาว จันดิษ สุดใจ รพ.ชลบุรี

23 นางสาว จันทกานต กลมเกลี้ยง รพ.แกลง

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่  6 - 17  ตุลาคม  พ.ศ. 2551

ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 18
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24 นางสาว จันทรญาณี ยุบลชิต รพ.จุฬาลงกรณ

25 นาง จันทรา สุกใส รพ.แกลง

26 นางสาว จิตติมา บุญสิตากุล รพ.แมสอด

27 นางสาว จิตรตรา ธรรมธร รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

28 นาง จินดา เอกฉันท รพ.พหลพลพยุหเสนา

29 นาง จินตนา เพ็ญจันทร รพ.กลาง

30 นาง จินตนา กันชู รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

31 นาง จิราภรณ ทิมคํา รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร

32 นาง จุฑาภรณ พิมลจิตต ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

33 นาง จุไรรัตน ธนาคุณ รพ.ธนบุรี 1

34 นางสาว จุฬามณี สมใจ รพ.ขอนแกน

35 นางสาว ฉันทนา ภูเจริญ รพ.ตราด

36 นางสาว ชญานี จตุรชัยเดช รพ.ศิริราช

37 นางสาว ชนัญญา ขวัญมวง รพ.ระยอง

38 นาง ชนัณชิดา มัชฌิมะบุระ รพ.ลพบุรี

39 นาง ชนาภา ชิดชาญชัย รพ.มหาราชนครราชสีมา

40 นางสาว ชนิดา แสนตรง รพ.เกษมราษฎร บางแค

41 นางสาว ชไมพร แซฉั่ว รพ.จุฬาลงกรณ

42 นางสาว ชอุม คงชู รพ.สงขลานครินทร

43 นาง ชุติญา วังวรวุฒิ รพ.ศรีสะเกษ

44 น.ต.หญิง ณัฐพร ทิพยศิริ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

45 นาย ณัฐพล บอนอย รพ.กําแพงเพชร

46 นางสาว ดวงกมล เอี่ยมเอิบ รพ.ปทุมธานี
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47 นางสาว ดวงรัตน ทิมศรี รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

48 นางสาว ทรงศิริ กุลศุภกร รพ.วชิระภูเก็ต

49 นางสาว ทิพยสุดา ศรีคราม รพ.กรุงเทพพัทยา

50 นางสาว ทิวาพร วงทวี รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค

51 นางสาว ธชพรรณ บํารุงรัตน รพ.ระยอง

52 นางสาว ธมลพรรณ กันนาลี รพ.เลิดสิน

53 นาง ธีรนุช อินทรทองนอย รพ.รามาธิบดี

54 นาง ธีรสุดา โกศัย รพ.สวรรคโลก

55 นางสาว นนธิญา เกื้อประโคน รพ.ตากสิน

56 นางสาว นรีรัตน นิลขํา รพ.จุฬาลงกรณ

57 นางสาว นฤมล วิปุโร รพ.สมุทรสาคร

58 นาง นวลอนงค เปรมชื่น รพ.เลิดสิน

59 นาง นวินดา ศรีเคลือบ รพ.รอยเอ็ด

60 นางสาว นอมจิตต ดีเลิศพิพัฒนกุล วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

61 นางสาว น้ําผึ้ง ปรัชญาคุณ รพ.เซนตหลุยส

62 นาง น้ําฝน เพ็งบุญ รพ.เพชรบูรณ

63 นางสาว นิตยา โพธิ์หิรัญ รพ.เกษมราษฎร ประชาชื่น

64 นางสาว นิตยา บุญนวน รพ.สงขลานครินทร

65 นางสาว นิภาพร ใหญลาห รพ.กระบี่

66 นาง นิ่มนวล บุญภักดี รพ.เซนตเมรี่

67 นาง นิลศรี ฐิติโภคา รพ.อุตรดิตถ

68 นางสาว เนตรวิภา ธนะกลม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

69 นาง บุญยืน เรืองอินทร รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก
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70 นาง เบญจมาศ จันทรนวล รพ.ศรีนครินทร

71 นางสาว เบญจวรรณ เครือเนตร รพ.หนองคาย

72 นาง ประทิว ทองใบ รพ.เพชรบูรณ

73 นาง ประทุม คําทาแค รพ.มหาราชนครราชสีมา

74 นาง ประภาศรี สังขศรีทวงษ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

75 นาง ปราณี บารมี รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

76 นางสาว ปริญญา วรรณคํา รพ.จุฬารัตน 3

77 นาง ปรียา บุตรดีวงศ รพ.รอยเอ็ด

78 นางสาว ปยะพร ทิพระสอน รพ.แมสอด

79 นาง ปยะมาศ เถื่อนวงษ รพ.ตากสิน

80 นางสาว ปยะรัตน ชาญประเสริฐ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

81 นาง พเยาว จันทรกานตกุล รพ.ธนบุรี 1

82 ร.อ.หญิง พรรณทิพา บํารุงพงศ รพ.พระมงกุฏเกลา

83 นาง พรรณราย เชื้อสมเกียรติ รพ.แมสะเรียง

84 นาง พรรณารี รุจิกัณหะ สถาบันมะเร็งแหงชาติ

85 นาง พรรณี แซฉั่ว รพ.วชิระภูเก็ต

86 นางสาว พลอยแกว จิตสะอาด รพ.รามาธิบดี

87 นางสาว พัชรี นอยวัน รพ.รามาธิบดี

88 นาง พัชรี ซิงค รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค

89 นางสาว แพรวพรรณ หนูทอง รพ.ลพบุรี

90 นางสาว เฟองลดา กิจบํารุง รพ.เซนตหลุยส

91 นางสาว ภัทรธิรา รอดจากทุกข รพ.ตากสิน

92 นางสาว มณีรัตน ชาติวงค รพ.เกษมราษฎร บางแค
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รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 18

93 นางสาว มนตธิดา สงคราม รพ.ประจวบคีรีขันธ

94 นาง มนัสนันท คชภูมิ รพ.พหลพลพยุหเสนา

95 นางสาว มนัสนันท ศิริสกุลเวโรจน สถาบันบําราศนราดูร

96 นาง มรกต หาญกําจัดภัย รพ.กําแพงเพชร

97 นาง มาระตี ปตุรัตน รพ.แมสะเรียง

98 นางสาว มาริสา คําผิวมา รพ.อุตรดิตถ

99 นาง เยาวพา ประเพณี ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

100 นางสาว เยาวภา ทรัพยจันทร รพ.กรุงเทพ-จันทบุรี

101 นางสาว เยาวลักษณ ไชยปรุง รพ.ตากสิน

102 นางสาว รจเรข บุญเรือง รพ.พระนครศรีอยุธยา

103 นาง รสรินทร พุมไสว รพ.บางสะพาน

104 นาง ระวีวรรณ จันทะสิงห รพ.สงฆ

105 นาง รัตนา ทัพวนานต รพ.นพรัตนราชธานี

106 นางสาว รัศมี ศรีโค สถาบันบําราศนราดูร

107 นางสาว ราตรี เสนาวงค รพ.กลาง

108 นาง รุงราวรรณ ตันติกุลวัฒนกิจ รพ.รอยเอ็ด

109 นางสาว ลลิตยา พานิชพงษ รพ.พระนครศรีอยุธยา

110 นางสาว ลัชดา มุทาพร รพ.นวมินทร

111 นาง ลัดดาวัลย มะโนแสน รพ.นาน

112 นางสาว ลัดดาวัลย บุญรอด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

113 นาง วชิราภรณ ควรขจร รพ.ศิริราช

114 นาง วนิดา แดงพัฒน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

115 นาย วรเชษฐ กลิ่นจันทร รพ.สมุทรสาคร
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116 นางสาว วรุณรัตน พันธุพิริยะ รพ.ตราด

117 จสอ. วัชรชัย ขุนเทพ รพ.พระมงกุฏเกลา

118 นาง วันทนา อรรถพิมล รพ.บางสะพาน

119 นางสาว วัลลภา กาญจนานนท รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

120 นาง วาธิษา โนภิระ รพ.สันปาตอง

121 นางสาว วิภาวรรณ สุดเหลือ รพ.ขอนแกน

122 นาง วิมลมาลย ฟูศรีบุญ รพ.ปทุมธานี

123 นางสาว ศรีรัตน แดงมุตตา รพ.นครปฐม

124 นาง ศรีวรรณา ทาสันเทียะ รพ.รามาธิบดี

125 นางสาว ศิราณี เพียรศิลป รพ.จุฬาลงกรณ

126 นางสาว ศิริพร แฟสันเทียะ รพ.เลิดสิน

127 นาง ศิริรัตน พันตารักษ รพ.ศรีสังวาลย

128 นางสาว ศิริลักษณ จิระศักดิ์ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

129 นางสาว ศิริลักษณ เกิดที่สุด รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

130 นางสาว สมบูรณ ชัยชนะ รพ.ศรีนครินทร

131 นางสาว สมปอง ใจกลา รพ.ศูนยนครปฐม

132 นางสาว สมหญิง กุณฑล รพ.รามาธิบดี

133 นางสาว สลักจิต คําผล รพ.นาน

134 นางสาว สายใจ หมัดสะและห ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

135 นางสาว สายฝน รัตนาเดชากุล รพ.จุฬาลงกรณ

136 นาย สําราญ พรมแกว รพ.สมุทรสาคร

137 นางสาว สําริด อารีชม รพ.เจาพระยายมราช

138 นาง สิริอร โมลี รพ.อุตรดิตถ
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รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 18

139 นาง สุจิตตรา อักษรพิมพ รพ.หนองคาย

140 นางสาว สุณัฎฐา จูสวย รพ.นครปฐม

141 นางสาว สุณัฐชา จันทรคํา รพ.ตากสิน

142 นางสาว สุดารัตน เธียรธรรมธาดา รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

143 นาง สุทธินี วัฒนกุล รพ.อินทรบุรี

144 นางสาว สุภัตรา พงศศักดิ์ รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

145 นาง สุภาพร โยมเอียด รพ.พัทลุง

146 นางสาว สุภาพร แกวอนันต รพ.อุตรดิตถ

147 นางสาว สุภาวัน ประเสริฐหลา รพ.กรุงเทพ-จันทบุรี

148 นาง สุรวิมล ไชยรบ รพ.สกลนคร

149 นางสาว สุรีรัตน กลิ่นไม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

150 นาง แสงระวี อมรพิพัฒน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

151 นาง แสงหลา มารมย ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

152 นางสาว อณัศยา ซื่อตรง รพ.จุฬาลงกรณ

153 นางสาว อทิษฐาน วิบูลชาติ รพ.กระบี่

154 นางสาว อนัญญา ราบเรียบ รพ.คลองตัน

155 นางสาว อภิสรา สงเสริม รพ.ขอนแกน

156 น.ต.หญิง อมรรัตน บุญลึก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

157 นางสาว อรวรรณ จารุภุมริน วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

158 นางสาว อรวรรณ สงของ รพ.อูทอง

159 นางสาว อรอนงค ตั้งศรีจิตรดี รพ.จุฬาลงกรณ

160 นางสาว อรุณลักษณ จิระพงษ รพ.สงขลานครินทร

161 นาง ออนชัย แสนนาวา รพ.สกลนคร
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ณ  หองประชุมใหญ  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 18

162 นางสาว อังคณา ถามูลแสน รพ.จุฬาลงกรณ

163 นางสาว อัจฉริยากร จันทรเสนา รพ.เจาพระยา

164 นางสาว อัญศินีย นันตะสุคนธ รพ.รามาธิบดี

165 นาง อารมภ คงเจริญ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

166 นาง อําพรรณ ศรีทองอินทร รพ.จุฬาลงกรณ

167 นางสาว อินทิรา ศรีกะชา รพ.ศรีสะเกษ

168 นางสาว อุบลรัตน ทองบําเรอ รพ.เกษมราษฎร ประชาชื่น
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