
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นาง กนกวรรณ โศภาวชิราลาภ รพ.มะการักษ

2 นาง กรรณิการ ศรีสุรักษ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

3 นางสาว กรรณิการ การีสรรพ รพ.จุฬาลงกรณ

4 นางสาว กษมา กานจันทร รพ.อุตรดิตถ

5 นางสาว กัญญา คลายมาลา รพ.จุฬาลงกรณ

6 นางสาว กัญญารัตน ปนสุภา รพ.สมุทรสาคร

7 นางสาว กัณณิกา เกตุศิริ รพ.ชัยนาท

8 นางสาว กันยารัตน สารีชัย รพ.ลพบุรี

9 นางสาว กัลยาณ เอี่ยมลําน้ํา รพ.ศิริราช

10 นาง กัลยารัตน สินธา รพ.อุดรธานี

11 นาง กิตติพร จันทรเพชร รพ.ยโสธร

12 นาง กุลวรินทร จาหลา รพ.รอยเอ็ด

13 นางสาว เกษสุณี เทศสนั่น รพ.นพรัตนราชธานี

14 นาง ขนิษฐา คงสุวรรณ รพ.พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

15 นางสาว ขนิษฐา ทองจันดา รพ.พุทธชินราช

16 นาง ขวัญใจ จันทรเรือง รพ.สมุทรสาคร

17 นาง ขวัญจิตร ลีพึ่งธรรม รพ.สมุทรสาคร

18 นางสาว ขวัญหทัย จารยลี รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

19 นาง เขมาสินี วรรณเสน รพ.ตากสิน

20 นางสาว เขมินทรา พงษกาสอ รพ.โอเวอรบรุค

21 นาง คําผล สัตยวงษ รพ.ศรีนครินทร

22 นางสาว จตุพร ไชยวงษ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

23 นางสาว จันทรจิรา สุขแกว รพ.วชิระภูเก็ต

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 20

ระหวางวันที่  5 - 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2552

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 20

ระหวางวันที่  5 - 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2552

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

24 นาย จิตติสันติ์ มาลาแวจันทร รพ.สงฆ

25 นาง จิตรา งานดี รพ.สุราษฎรธานี

26 นางสาว จิราภา ขางกลาง รพ.คายสุรนารี

27 นาง จุฬารัตน กินะชัย รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

28 นางสาว จุฬาวรรณ แกวประดิษฐ รพ.สงขลานครินทร

29 นาง ฉวีวรรณ คํากันหา รพ.อุดรธานี

30 นาง ชมภูนุช สุวรรณศรี รพ.ศรีสะเกษ

31 นาง ชลธิชา ทองแซม รพ.นพรัตนราชธานี

32 พ.ต.ต.หญิง ชิติพร นันทวิจารณ รพ.ตํารวจ

33 นาง ชีวรัตน บุญบาล รพ.สระบุรี

34 นางสาว ณฐพร นาคนอย รพ.กําแพงเพชร

35 นางสาว ณมน ประกาศณพร รพ.จุฬาลงกรณ

36 นางสาว ณัฐญดา ทัพพรหม รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

37 นาง ณัฐธิดา แจมใส รพ.กรุงเทพคริสเตียน

38 นางสาว ณัทภัทร ใจโอบออม สถาบันประสาทวิทยา

39 นาง ณิชนันทน ทองพันธ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

40 นางสาว ดาราภรณ ทองภาพ รพ.ศรีสะเกษ

41 นางสาว ดุษฎี กิจธีรศาล รพ.ศิริราช

42 นาง ดุษฎี นันตะสุข รพ.สกลนคร

43 นางสาว เดนละออง นาเสงี่ยม รพ.นวมินทร

44 นางสาว เดือนเต็ม ตะเภา รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

45 นางสาว ทิพวรรณ โลมรัตนา รพ.ศิริราช

46 นางสาว ทิพวรรณ ขจรไตรเดช รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
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47 นางสาว ทิวากร กลอมปญญา รพ.ขอนแกน

48 นางสาว ธนมน สุวรรณปญญา รพ.บานแพว

49 นางสาว ธัญญาภัทร โตแทน รพ.ตากสิน

50 นาง นภวรรณ ปาณาราช รพ.มหาราชนครราชสีมา

51 นางสาว นภัสสร ทุยาติโก รพ.ขอนแกน

52 นางสาว นฤมิตร ดิษบรรจง รพ.อุตรดิตถ

53 วาที่ พ.ต.ต.หญิง นันยา กลากสิกิจ รพ.ตํารวจ

54 นาง น้ําเพ็ชร อยูเจริญ รพ.ปทุมธานี

55 นาง น้ําออย คําหนอย รพ.สันปาตอง

56 นาง นีระไพร ธิกะ รพ.หลมสัก เพชรบูรณ

57 นางสาว บุญสง นาคออน รพ.พระจอมเกลา เพชรบุรี

58 นาง บุตดี กระภูชัย รพ.ศรีนครินทร

59 นางสาว บุตรี ชิดมณี รพ.นพรัตนราชธานี

60 นางสาว บุศรินทร รัตนาสิทธิ์ สถาบันประสาทวิทยา

61 นาง บุษราพร กตัญู รพ.ระยอง

62 นางสาว เบญจมาส ประกอบไวทยกิจ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์

63 นางสาว เบญจลักษณ สีเกิดพงษ รพ.ชัยบาดาล

64 นางสาว ปนัดดา มานะงาน รพ.ปากชองนานา

65 นางสาว ปนิดา อาจวิชัย รพ.บานแพว

66 นาย ปรีชา คาขาย รพ.ตากสิน

67 นาง ปจทุมมา โนนทิง รพ.ขอนแกน

68 นางสาว ปตนี แสนคํามูล รพ.ศรีนครินทร

69 พ.ต.ท.หญิง ปทมา พีระพันธุ รพ.ตํารวจ
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70 นางสาว ปาณิศรา อนุกูล รพ.สุราษฎรธานี

71 พ.ต.ต.หญิง ปาณิศา คํานวณผล รพ.ตํารวจ

72 นาง ปยะวรรณ ภูมิวณิชกิจ รพ.ศูนยยะลา

73 นาง ปยาภรณ สูงสันเขต รพ.รอยเอ็ด

74 นาง เปรมกมล เรืองโรจน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

75 นาง พรชนก พิมพเพชร รพ.พหลพลพยุหเสนา

76 นางสาว พรรณทิพา นันทิสันติผล รพ.ชลบุรี

77 นางสาว พราวพรรณ พันธุเพ็ง รพ.สรรพสิทธิประสงค

78 นาง พัชนีย แปะปอง รพ.สุราษฎรธานี

79 นาง พัชรี ขอนทอง รพ.กําแพงเพชร

80 นาง พิจิตรา บุญเกิด รพ.ราชวิถี

81 นางสาว พิชญชญาภา ฤทธิ์ประสิทธิเวช รพ.ราชพิพัฒน

82 นาง พิชญดา ดาทวี รพ.สรรพสิทธิประสงค

83 นางสาว พิสมัย คําหรัด รพ.หนองบัวลําภู

84 นางสาว พีรญา กระตายทอง รพ.เจริญกรุงประชารักษ

85 นาง เพ็ญศรี ปกกังวะยัง รพ.รอยเอ็ด

86 นางสาว ไพลิน พิชัยณรงค รพ.กลาง

87 ร.ต.หญิง ภัทราภรณ เถาวอั้น รพ.คายวชิราวุธ

88 นางสาว มนัสนันท อัตตวนิช รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์

89 นาง มรกต คงสีปาน รพ.สุราษฎรธานี

90 นาง มัลลิกา กิตติวีระพาณิชย รพ.มะการักษ

91 นางสาว มานิตา ทะคง รพ.ชุมแพ

92 นาง เมตตา เตชะนาม รพ.รอยเอ็ด
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93 นางสาว ยุพดี เปฏพันธุ รพ.เจาพระยา

94 นาง ยุพิน คําตุย รพ.แมสอด

95 นางสาว เยาวดี สามารถ รพ.วชิระภูเก็ต

96 นาง รวิวรรณ คามีผล รพ.ศูนยนครปฐม

97 นางสาว รสรินทร วงคไชย รพ.โอเวอรบรุค

98 นาง รัชนีกร มัชฉิโม รพ.ระยอง

99 นางสาว รัตนวรรณ เดชารุงโรจน รพ.ราชบุรี

100 นาง ราวดี มันไร รพ.นพรัตนราชธานี

101 นาง รุงฤดี เปลี่ยนผดุง รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

102 นางสาว รุจิรา มีศรี รพ.เกษมราษฎร บางแค

103 นางสาว รุจิรางค ผัดผอง รพ.กลาง

104 รอยเอกหญิง ลภัสรดา เทศนีย รพ.คายจิรประวัติ

105 นางสาว วรรชณี ศรีจันทะ รพ.ราชธานี

106 นางสาว วรรณวนิดา บุญมี รพ.พุทธชินราช

107 นาง วรรณพร ชิดชอบ รพ.ศรีสยาม

108 นางสาว วรรณี จิระวาณิชยกุล รพ.ลพบุรี

109 นางสาว วรัญญา ศรีหวัง รพ.เกษมราษฎร บางแค

110 นาง วรางคณา ชุติโชติมหพงศ รพ.โพธาราม

111 นาง วัชรีย ชัชวาลย รพ.เลย

112 นาย วัฒนา จีนเขียว รพ.อุดรธานี

113 นางสาว วันเพ็ญ เกตุนอย รพ.พระจอมเกลา เพชรบุรี

114 นางสาว วันดี จันทรสิงขรณ รพ.พระจอมเกลา เพชรบุรี

115 นางสาว วิไลรัตน จันทรนอย รพ.วิเชียรบุรี
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116 นางสาว วิภาธินี หนอจันทร รพ.นราธิวาสราชนครินทร

117 นางสาว วิภาวรรณ จูมจนะ รพ.เลย

118 นางสาว วิภาวี ศรีวิชัย รพ.พุทธชินราช

119 นางสาว ศรีสมบูรณ หรายสกุล รพ.ราชพิพัฒน

120 นาง ศศิประภา อาจณรงค รพ.ศูนยยะลา

121 นาง ศิริธร วงษวิชา รพ.ชุมแพ

122 นางสาว ศิริวรรณ ขําแยม รพ.ราชพิพัฒน

123 นางสาว ศุภลักษณ ทิพยธัญญา รพ.วชิระภูเก็ต

124 นาง สมจิต เลาหกุล สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

125 นางสาว สมฤดี ชุมแกว สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

126 นาย สายทอง พัดทะอําพัน รพ.สงฆ

127 นาง สายพิน กลัดสุข รพ.ชัยนาท

128 นาง สารภี แซลิ่ม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

129 นางสาว สาวิตรี จิตจักร รพ.เกษมราษฎร บางแค

130 นาง สิริกาญจน ฉันทมาภา สถาบันประสาทวิทยา

131 นางสาว สุกัญญา มณีแผลง รพ.เกษมราษฎร บางแค

132 นาง สุจิตรา บุญศรี รพ.รอยเอ็ด

133 นางสาว สุจินดา พิภพสุทธิไพบูลย รพ.จุฬาลงกรณ

134 นางสาว สุจิรา นอยเปลี่ยน รพ.พีรเวช

135 นางสาว สุชาดา เดชพิทักษ สถาบันบําราศนราดูร

136 นาง สุชาดา โรจนทะนงค รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

137 นางสาว สุทัตรา คงศรี รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

138 นาง สุนิภา เนติธาดา รพ.จุฬาลงกรณ
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139 นางสาว สุปราณี สรอยสูงเนิน รพ.มหาราชนครราชสีมา

140 นางสาว สุพรรณิการ ทองผา รพ.สงขลานครินทร

141 นาง สุพัตรา ศรีทอง รพ.ดําเนินสะดวก

142 นาง สุพิณดา ชมภูมิ่ง รพ.ศิริราช

143 นางสาว สุพิธ กันทวี รพ.แมสอด

144 นาง สุภลักษณ เทียนทอง รพ.จุฬาลงกรณ

145 นางสาว สุภาณี อภิรักษ รพ.พระนครศรีอยุธยา

146 นางสาว สุภาพร พงศทิพากร รพ.นางรอง

147 นางสาว สุภาพร หันชัยเนาว สถาบันประสาทวิทยา

148 นาง สุภาพรรณ แดงวิไลเลิศ รพ.เซนตหลุยส

149 นางสาว สุมาลี ภักดี รพ.สุราษฎรธานี

150 นาง สุมีนา บุญแกว รพ.พัทลุง

151 นางสาว สุวนิตา ปนโญกิจ รพ.เซนตหลุยส

152 เรืออากาศโทหญิง แสงรวี คุมสะอาด รพ.จันทรุเบกษา

153 นาง โสภิดา กลิ่นพวง รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

154 นางสาว หนึ่งฤทัย สรวมศิริ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

155 เรืออากาศเอกหญิง อมรรัตน แสนคํามูล รพ.จันทรุเบกษา

156 พ.ต.ต.หญิง อรทัย รุงเรือง รพ.ตํารวจ

157 นาง อรนิภา รสฉ่ํา รพ.วิเชียรบุรี

158 พ.ต.ต.หญิง อรพิน คงรัตน รพ.ตํารวจ

159 นางสาว อรวรรณ น้ําทรง รพ.สมุทรสาคร

160 นาง อริศรา พุมฉัตร รพ.นครพิงค

161 นางสาว อรุณี ประภัสสร รพ.ประสาทเชียงใหม
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162 นางสาว อังคณา หิรัณยภิญโญภาศ รพ.จุฬาลงกรณ

163 นางสาว อัญชลี วาจินการณ รพ.ตากสิน

164 นางสาว อัมพร ลุนใต รพ.นพรัตนราชธานี

165 นาง อัมพรรณ ดิษเจริญ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

166 นาง อารีย ดวงปนสิงห รพ.ประสาทเชียงใหม

167 นาง อําไพ ใจดี รพ.พุทธชินราช

168 นาง อุบล ไตรยปกษ รพ.พระนครศรีอยุธยา

169 นางสาว อุมาพร นอยพรหม รพ.ศรีนครินทร

170 นาง อุลัยวรรณ คําโต รพ.ศรีสะเกษ
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