
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นาง กนกกาญจน จงจัดกลาง รพ.บัวใหญ

2 นางสาว กนกพร ตันติเดชามงคล รพ.เจริญกรุงประชารักษ

3 นางสาว กนกวรรณ วองการยนต สถาบันบําราศนราดูร

4 นางสาว กนกอร นอยบุดดี รพ.รอยเอ็ด

5 นางสาว กรรณิกา ยอดแกว รพ.สงขลานครินทร

6 นาง กันจะนา ออนแกว รพ.อุดรธานี

7 นางสาว กันยารัตน คุมถิ่น สถาบันประสาทวิทยา

8 นาง กิตยา สะตะ รพ.ตราด

9 นาง แกวตา โกศลอินทรีย รพ.สมุทรสาคร

10 นางสาว ขนิษฐา เกิดสมกาล รพ.วชิระภูเก็ต

11 นาง ขนิษฐา สีสมยา รพ.อุดรธานี

12 นาง ขวัญใจ ฐาปนอนันต รพ.ระยอง

13 นางสาว ขวัญเรือน วงษมณี รพ.จุฬาลงกรณ

14 นาง ขวัญเรือน สิงหกวาง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

15 นางสาว จันทนา ปทมชัยวิรัตน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

16 นาง จันทรเพ็ญ เกิดกิจ รพ.ชัยบาดาล

17 นางสาว จันทรเพ็ญ มงคลพานิช รพ.นพรัตนราชธานี

18 นาง จันทรอุมา สมุทรเสน รพ.ระยอง

19 นางสาว จารุ จันทรแกว รพ.หาดใหญ

20 นางสาว จารุณี เส็มอุมา รพ.หาดใหญ

21 นาง จํารัส ขันธรักษา รพ.บานแพว

22 นาง จินตนา ธเนศราภา สถาบันประสาทวิทยา

23 นาง จิรา เดิมไชย รพ.สุไหงโกลก

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 19

ระหวางวันที่  18 - 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2552

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 19
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

24 นางสาว จิราภรณ นาสูงชน รพ.กุมภวาป

25 นางสาว จิราภรณ บุญปองหา รพ.สมุทรปราการ

26 นาง จิรารัตน ทรัพยเกิด รพ.กาฬสินธุ

27 นาง จิราวรรณ สุนทรา รพ.ยโสธร

28 นางสาว โฉมสุริยา ชางบาง รพ.ชุมแพ

29 นาง ชมพู สังฆคาม รพ.รอยเอ็ด

30 นาง ชาลินี จักสาน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

31 นาง โชติกา ธรรมจง รพ.สงฆ

32 นางสาว ณัฐณภัทร วัฒนเดชาสกุล รพ.ทหารผานศึก

33 นางสาว ณัฐธยาน รนตละออง รพ.พระนั่งเกลา

34 นางสาว ณิชากร อินทรโชติ รพ.นพรัตนราชธานี

35 นาง ดวงนภา เทพศาสตรา รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

36 นาง ดาวดี แทนคํา รพ.บุรีรัมย

37 นาง ทศพร โคมแกว รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

38 นางสาว ทัศกร ซ่ําศาสตร รพ.นวมินทร

39 นาง ทิดารัตน รักเลิศ รพ.หาดใหญ

40 นางสาว ทิวา ไชคํา รพ.ราชพิพัฒน

41 นาง ธัญญามาศ วรรณพราหมณ รพ.อุดรธานี

42 นางสาว ธัญรดา ตรวจมรรคา รพ.เซนตหลุยส

43 ร.ต. ธาตรี เรียมผา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

44 นางสาว นรานุช อุปถัมภ รพ.สงขลา

45 นางสาว นริศรา จิตรีไทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

46 นาง นฤมล สินบริสุทธิ์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

47 นางสาว นวลจันทร มณีโชติ รพ.ชลบุรี

48 นาง นันทนา พลติ๊บ รพ.พระนั่งเกลา

49 นางสาว นันทพร สาระยา รพ.วชิระภูเก็ต

50 นาง นันธิกา ปญญาวงค รพ.ศรีสังวาลย

51 นางสาว นาตยา สังขรุง รพ.ชัยบาดาล

52 นาง นาตยา รวมชัยภูมิ รพ.มหาราชนครราชสีมา

53 นางสาว น้ําฝน พรหมสูตร สมเด็จพระยุพราชทาบอ

54 นาย นิกร ยะเสน รพ.นาน

55 นาง นิพร โอภาส รพ.ทุงสง

56 นางสาว นิศาชล บุญกระเตื้อง รพ.ชลบุรี

57 นางสาว นิสากร วรศิลป รพ.กําแพงเพชร

58 นาง นุชนาถ สีสุกใส รพ.ระยอง

59 นางสาว บุญชวย สาดิษฐ รพ.พระนั่งเกลา

60 นางสาว บุญรัตน ทรัพยสงา รพ.ราชพิพัฒน

61 นางสาว บุญเลิศ คงเขียว รพ.อินทรบุรี

62 นางสาว บุณฑริกา สุขเจริญ รพ.ลพบุรี

63 นางสาว เบญจมาศ วงศมณีรัตน วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

64 นางสาว เบญจมาส ถิ่นหัวเตย รพ.สุราษฎรธานี

65 นางสาว ปนุฎชา พงศสวัสดิ์ รพ.เลย

66 นางสาว ประภัสสร รัตนพันธ รพ.นวมินทร

67 นางสาว ประมุก ณ ถลาง รพ.พระนครศรีอยุธยา

68 นางสาว ปริศนา มณีฉาย รพ.ทุงสง

69 นางสาว ปวรมนต ทัศนอนันชัย รพ.กลาง



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

70 นางสาว ปวริศา ทันเจริญ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์

71 นางสาว ปาริชาติ บัวหลวง รพ.รอยเอ็ด

72 ร.ท.หญิง พรทิพย ศรีแกว รพ.คายสุรนารี

73 นางสาว พรธิพัน วรรณโชติ รพ.สุราษฎรธานี

74 นางสาว พันธปภา ฟกเขียว รพ.พลพยุหเสนา

75 นาย พิชัย วิภาคะ สถาบันประสาทวิทยา

76 นางสาว พิรัญญา ชุนไธสง รพ.เซนตหลุยส

77 นาง เพ็ญพิศ เพ็ชรสังหาร รพ.รอยเอ็ด

78 นางสาว ไพลิน พวงอางทอง รพ.ราชพิพัฒน

79 นาง ภัทริยา ไชยวิโน รพ.สุโขทัย

80 นาย ภูษิต คําภาพันธุ รพ.สิงหบุรี

81 นางสาว มณีรัตน สายสมุทร รพ.สงขลา

82 นางสาว ยุภาพร จิตจักร รพ.หนองคาย

83 นาง ยุวดี จูฑังคะ รพ.สมุทรปราการ

84 นางสาว เยาวภา อรินทรเปง รพ.บานแพว

85 นางสาว รัชนี ยิ่งคง รพ.นราธิวาสราชนครินทร

86 นาง รัชนี หลงสวาสดิ์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

87 นาง รัชนี โคตรชมภู สมเด็จพระยุพราชทาบอ

88 นาง รัชนีกร ตระกูลแจะ รพ.พลพยุหเสนา

89 นาง รัศมี ผองบุรุษ รพ.ตากสิน

90 นางสาว ราตรี สุขหงษ รพ.ศูนยนครปฐม

91 นางสาว รินทรรฐา ชูเชิด รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

92 นางสาว รุงทิพย คงแดง รพ.ศรีสังวาลย



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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93 นางสาว รุงฤดี นิทัสนะศาสน รพ.เจาพระยา

94 นาวาอากาศตรีหญิงรุงอรุณ โรจนกูล รพ.จันทรุเบกษา

95 นาง ไรนา บัวเนียม รพ.ศิริราช

96 นาง ลัดดา มีจันทร รพ.อุตรดิตถ

97 นาง วนาพร เอี่ยมมะ รพ.ศรีนครินทร

98 นาง วรรณทนา มะลิโค รพ.ขอนแกน

99 นางสาว วรลักษณ วงศอิศเรศ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

100 นางสาว วราลักษณ ราหุลนันท รพ.จุฬาลงกรณ

101 นาง วลีรัตน ขอบคุณ รพ.แมสอด

102 นาง วันเพ็ญ ชมสวน รพ.ศิริราช

103 นาง วันวิสาข ศรีชัย รพ.ขอนแกน

104 นาย วัลลภ จิระศิริวัฒน รพ.สมิติเวชศรีนครินทร

105 นาง วาสนา โสภักดี รพ.รอยเอ็ด

106 นาง วาสนา ริ้วเหลือง รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

107 นางสาว วาสินี เรือนกอน รพ.ราชวิถี

108 นาง วิธศมน วุฒิศิรินุกูล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

109 นางสาว วิมลวรรณ ดําคลาย รพ.นราธิวาสราชนครินทร

110 นางสาว วิยะดา เผือกหลวง รพ.ตากสิน

111 นางสาว วิรัชนี เอี่ยมรัมย รพ.นพรัตนราชธานี

112 นาง ศริพร พรมเทพ รพ.กําแพงเพชร

113 นางสาว ศรีพัฒน เรืองประดับ รพ.สงขลานครินทร

114 ร.อ.หญิง ศศิธร สังฆะมณี รพ.คายสุรนารี

115 นาง ศักดิ์ศิธร พูนชัย รพ.สกลนคร
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

116 นางสาว ศิริกัญญา แสงสุริยา รพ.พระนครศรีอยุธยา

117 นางสาว ศิริพร มีหมู รพ.ศรีนครินทร

118 นางสาว ศิริพร วิวรากานนท รพ.ศูนยลําปาง

119 นางสาว ศิริวรรณ จันทา สถาบันประสาทวิทยา

120 นางสาว โศรดา จุลพงษ รพ.ศูนยลําปาง

121 นาง สรอยสน พามา รพ.ลพบุรี

122 พันจาเอก สิทธิกร จิตโสภากุล รพ.สมเด็จพระปนเกลา

123 นาง สิรินทร มิ่งมาก รพ.สมุทรสาคร

124 นางสาว สิริรัตน กาวงศ รพ.ศิริราช

125 นาง สิริวรรณ  แสนทอน รพ.ปทุมธานี

126 นางสาว สุจิตรา พลเสน รพ.กาฬสินธุ

127 นางสาว สุนทรีย ศรีนวล รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์

128 นาง สุเนตร นูสีหา รพ.ชุมแพ

129 นางสาว สุปรานี กิตติกานตกุล รพ.วชิระภูเก็ต

130 นาง สุพัตรา พันทอง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

131 นาวาโทหญิง สุพัตรา ฉ่ําเพชร รพ.สมเด็จพระปนเกลา

132 นางสาว สุพิชา เงียบรอด รพ.ดําเนินสะดวก

133 นาง สุภลักษณ เงินหีบ รพ.อุตรดิตถ

134 นาง สุภาพร แกวกงพาน รพ.อุดรธานี

135 นางสาว สุภาวดี มีมะจํา รพ.หนองบัวลําภู

136 นางสาว สุมีนา หลับดวง รพ.หาดใหญ

137 นาง สุรัญญา ศรีแสง รพ.สงขลานครินทร

138 นาง สุรางค พิมทอง รพ.นพรัตนราชธานี



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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139 นางสาว สุรียรัตน ทองชื่น รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

140 นางสาว สุวรรณี ชัยสมัคร รพ.บุรีรัมย

141 นาง เสาวคนธ ทิพประมวล รพ.กาฬสินธุ

142 นาง เสาวนี ปกโคทานัง รพ.บัวใหญ

143 นางสาว เสาวภา ขจรเนติกุล รพ.อูทอง

144 นาง เสาวลักษณ สายวารี รพ.หาดใหญ

145 นางสาว แสงเดือน โพธิ์เขียว ศูนยมะเร็งลพบุรี

146 นางสาว โสพิศ ทองประเสริฐ รพ.จุฬาลงกรณ

147 นางสาว โสภณา นวกาภรณ รพ.สมุทรสาคร

148 นางสาว โสรยา โสงขุนทด รพ.มหาราชนครราชสีมา

149 นางสาว หทัยรัตน พรรณสังข รพ.เจริญกรุงประชารักษ

150 นางสาว อภิชญา ถาวร รพ.จุฬาลงกรณ

151 นางสาว อมรา ไชยกือ รพ.ลพบุรี

152 นาง อรพิน นวลจุย รพ.พหลพยุหเสนา

153 นาง อรวรรณ แสงพานิชย รพ.จุฬาลงกรณ

154 นางสาว อรอุมา ทบประดิษฐ รพ.สงฆ

155 นางสาว อรัญญา อุนเมือง รพ.นพรัตนราชธานี

156 นางสาว อริศรา รุงเรือง รพ.เลย

157 นางสาว อลิษษา วิริยะโชติ รพ.กลาง

158 นาง อําพร ไพบูลยสมบัติ รพ.ระยอง

159 เรืออากาศเอกหญิง อําไพวรรณ ตันสุวรรณรัตน รพ.สมิติเวชศรีนครินทร

160 นาง อินทิรา ภูหวล รพ.ศรีสะเกษ

161 นาง อินทิรา ดวงมะวงศ รพ.กาฬสินธุ
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

162 นางสาว อุดมพร คําล้ําเลิศ รพ.สมุทรสาคร

163 นาง อุบลวรรณ ชาญวัฒนะวิริยะกุล รพ.จุฬาลงกรณ

164 นางสาว อุมาพร แกวจินดา รพ.ศิริราช

165 นางสาว อุไรพร พรมธรรม รพ.ราชพิพัฒน

166 นางสาว อุไรวรรณ ทัศนียสุวรรณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

167 นางสาว อุลัยวัลย ภูเอี่ยม รพ.สิงหบุรี

168 นางสาว อุษา สุกแดง รพ.สงขลา

169 นาง เอ็นดู สิริพงษโชติหิรัญ รพ.มุกดาหาร

170 นาง เอื้องดอย ตันฑพงศ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
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