
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กรวิกา วิฑูรธรรมศาสน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

2 นางสาว กฤติยาณี อูดี รพ.วชิระภูเก็ต

3 นางสาว กวินนา บุตตะ รพ.สรรพสิทธิประสงค

4 นาย กอเศษ หีมปอง รพ.ยะลา

5 นางสาว กัญญพร ศรีแกบาน รพ.ตํารวจ

6 นางสาว กันยารัตน ลาสุธรรม รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

7 นาง กาญจนชื่นสุข มุขแมนเหมือน รพ.วชิระภูเก็ต

8 นางสาว กาญจนา ยวงแกว รพ.แพร

9 นางสาว กาญจนา รัตนวิชัย รพ.กําแพงเพชร

10 นาง กาญจนา ใหมโพธิ์กลาง รพ.มหาราชนครราชสีมา

11 นางสาว กาญจนา จําปารัตน รพ.สรรพสิทธิประสงค

12 นางสาว ขนิษฐา ลีลารัศมีวงศ รพ.เซนตหลุยส

13 นางสาว ขวัญใจ แจมใจ รพ.ปทุมธานี

14 นางสาว จงรักษ คงถัน รพ.เพชรบูรณ

15 นางสาว จันทรเพ็ญ วงศหาจักร รพ.อุดรธานี

16 นางสาว จันทรัสม เชียงคํา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

17 นางสาว จันทรา มากลั่น รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

18 นาง จิณฐฑิมา คูเรืองรัศมี รพ.สมุทรปราการ

19 นางสาว จิตลัดดา ไชยเสนะ รพ.สงขลา

20 นางสาว จินตนา ชูโชติ รพ.สงขลานครินทร

21 นางสาว จีรภา ชุมจันทร รพ.พัทลุง

22 นางสาว จุฑามาศ สังขาว รพ.กรุงเทพคริสเตียน

23 นาง จุฑามาศ ลําดวนรัตน รพ.สุรินทร

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 21

ระหวางวันที่  17 - 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
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24 นางสาว จุไร เอี่ยมศิริ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

25 นางสาว จุไล เพชรศรี รพ.สงขลา

26 นางสาว เฉลิมศรี พรพัฒนทรัพย รพ.ชลบุรี

27 นางสาว ชญาภา ภูแกว รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร

28 นางสาว ชนกนันท ศรีวิเศษ รพ.ศิริราช

29 นางสาว ชนมน คนเที่ยง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

30 นาง ชนัฐธร ไผโสภา รพ.อุดรธานี

31 นางสาว ชุติมา ชื่นชูชน รพ.สระบุรี

32 นางสาว ชูศรี จั่นจํารูญ รพ.พระนั่งเกลา

33 นางสาว โชติมา สินเจิมศิริ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

34 นาง ณภัทร เมฆทัศน รพ.ระยอง

35 นางสาว ณริศา บุญเขียน รพ.นครนายก

36 นางสาว ณัฐทิยา ธรรมศรี รพ.ระยอง

37 ร.ท.หญิง ณีรนุช นาคเหล็ก รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

38 นาง ดวงใจ ลิมปณะวัสส รพ.ตราด

39 นางสาว ดวงพร ตั้งอารมณ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

40 นาง ดุษฎี ใหญเรืองศรี รพ.สงฆ

41 นาย เดวิทย มีลา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

42 นางสาว เดือนเพ็ญ จาดพันธอินทร รพ.อูทอง

43 นาง ทองเมี้ยน เสนีวงศ ณ อยุธยา รพ.สุรินทร

44 นาง ทัศพร ฤายศ รพ.ศิริราช

45 วาที่ ร.ต.ต. ทิพวรรณ ศรีคํา รพ.ตํารวจ

46 นาง ธันวา จิตเนาวรัตน รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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47 นาง ธิดารัตน เกษแกว รพ.ศรีนครินทร

48 นางสาว ธิดารัตน พิเชฐรุจิโรจน สถาบันมะเร็งแหงชาติ

49 นาง นภาภรณ กวางทอง วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย

50 นางสาว นฤมล ศิริรัตนพงศธร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

51 นางสาว นวลปรางค กองเมือง รพ.ตากสิน

52 นางสาว นันทนา มะลิทอง รพ.เซนตหลุยส

53 นางสาว นัยนา ทัพวัฒนะ รพ.แมสอด

54 นางสาว นารี สมเสนาะ รพ.หนองบัวลําภู

55 นาง นิทรา ใจซื่อสมบูรณ รพ.ระยอง

56 นางสาว นิภาพร ชาลีหอม รพ.สรรพสิทธิประสงค

57 นาง นิศานาถ ชีระพันธุ รพ.ขอนแกน

58 นางสาว บังอร จงพรมราช รพ.ปากชองนานา

59 นางสาว บุญญาภัทร พิลาวัลย รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

60 นาง บุญสง ไชยเคน รพ.กบินทรบุรี

61 นาง เบญจวรรณ กษิรวัฒน รพ.กลาง

62 นาง เบญจวรรณ ทองธูป รพ.หลวงพอทวีศักดิ์

63 นางสาว เบญจวรรณ เสริมศรี รพ.สรรพสิทธิประสงค

64 นางสาว ปราณี ธรรมกรณ รพ.อินทรบุรี

65 นางสาว ปริยา มาตาพิทักษ รพ.ชลบุรี

66 นาง ปวีนา โพธารชร รพ.หัวหิน

67 นางสาว พจนาถ ประมาณเมือง รพ.เพชรบูรณ

68 นาง พนารัตน ทัศวิล รพ.ตราด

69 นาง พนิดา สุดมาตร รพ.ตรัง
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70 นางสาว พรสุรี พุมสวย รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

71 นาง พวงผกา พวงสายกิ่ม รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

72 นางสาว พัชนีภรณ อึ๊งรัตนชัย รพ.จุฬาลงกรณ

73 นางสาว พัชรนันท เกษมสิทธิ์จิรกุล รพ.บานแพว

74 นาง พัชรา สามะศิริ รพ.พระนารายณมหาราช

75 นาง พิชญา ออนละมัย รพ.สระบุรี

76 นาย พิทักษ พิมพพันธ รพ.สรรพสิทธิประสงค

77 นางสาว พิลาส จันทรหงษ รพ.สุไหงโก-ลก

78 นางสาว พิสมัย อันพันลํา รพ.ศรีนครินทร

79 นางสาว เพ็ญแข สุธรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค

80 นาง เพญณี สงศรีจันทร รพ.ตรัง

81 นาง เพ็ญพรรณ โรจนบวรวิทยา รพ.ประจวบคีรีขันธ

82 นางสาว เพ็ญพักต กองเมือง รพ.จุฬาภรณ

83 นาง ภมราวรรณ หิรัญวัชรพฤกษ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

84 นาย ภานุวัฒน ตอแลมา รพ.ยะลา

85 นางสาว ภารดี จันทรอุย รพ.สุไหงโก-ลก

86 นาง มณฑิรา จิตหาญ รพ.ราชวิถี

87 นางสาว มณี พวงศุภวิวัฒน รพ.เจาพระยายมราช สุพรรณบุรี

88 นาง มนัสชนก บุญถูก รพ.สรรพสิทธิประสงค

89 นางสาว มะลิ เผ็งเหลา รพ.กรุงเทพตราด

90 นางสาว มาลัยลักษณ ศรีสถาน รพ.สกลนคร

91 นาง ยุธิน ละดาศรี รพ.กาฬสินธุ

92 นาง รวีพร แกวแหวน รพ.เมตตาประชารักษ
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93 นางสาว รวีวรรณ ไชยประเสริฐ รพ.สิงหบุรี

94 เรือตรี รังสิมันต ปญญารังสิมันต รพ.สมเด็พระปนเกลา

95 วาที่ ร.ต.ต.หญิง รัชฎาพร บุญสนอง รพ.ตํารวจ

96 นาง รัชดา นาถโกษา รพ.มหาราชนครราชสีมา

97 นาง รัชนู ขจรทรัพย รพ.พระนั่งเกลา

98 นางสาว รัตติกร พากเพียร รพ.เกษมราษฎร ประชาชื่น

99 นางสาว รัตนา ขําสงค รพ.ราชพิพัฒน

100 นางสาว รัศมี หาญอาษา รพ.เจริญกรุงประชารักษ

101 นางสาว รุงจิต ตามสีวัน รพ.สรรพสิทธิประสงค

102 นางสาว รุงเพชร หอมสุวรรณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

103 นางสาว รุจิรา สุภัทโรบล รพ.สระบุรี

104 นาง รุจิรา ดิษฐวงศ รพ.นครพนม

105 นางสาว เรณู อินทรตา รพ.กบินทรบุรี

106 นางสาว ลภัสรดา เซ็งแซ รพ.พระนั่งเกลา

107 นางสาว ลัดดา พันธุฟก รพ.สระบุรี

108 นางสาว ลาวัณย ตุนทอง รพ.ศิริราช

109 นาง ลํายอง บัวแกว รพ.ทุงสง

110 นางสาว วนิดา สุดสาย รพ.พัทลุง

111 นางสาว วรรณละภา ทรัพยพูลเพชร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

112 น.ท.หญิง วลัยลักษณ เอื้อไพบูลย รพ.สมเด็จพระปนเกลา

113 นางสาว วัชรี ชีวะวิโรจน รพ.บัวใหญ

114 นางสาว วันดี อินธิโส รพ.กาฬสินธุ

115 นางสาว วาริศา จงชาณสิทโธ รพ.เจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
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116 นางสาว วาสนา ลําเพยพล รพ.กําแพงเพชร

117 นางสาว วิภา ยุวพรพาณิชย รพ.เจริญกรุงประชารักษ

118 นางสาว วิยะดา ยางทอง รพ.สงขลานครินทร

119 นางสาว วิระดา แสงศรี รพ.จุฬาลงกรณ

120 นางสาว วิไรรัตน คงดี รพ.อินทรบุรี

121 นาย วีระยุทธ นนธิจันทร วท.พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

122 นางสาว ศรัญญา แสนใจวุฒิ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

123 นางสาว ศศิมน ธรรมถาวร รพ.สิงหบุรี

124 นาง ศิริกุล แยมขยาย รพ.ดําเนินสะดวก

125 นางสาว ศิรินดาว จําได รพ.บานแพว

126 นางสาว ศิริพร สิกพันธ รพ.สงขลา 

127 นางสาว ศิริพร มณี รพ.หนองคาย

128 นาง ศิริรัตน เหลืองอรุณ รพ.ทุงสง

129 นางสาว ศิวาการ ไกรกุล รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

130 นางสาว ศุภลักษณ ศรีวิชัย รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร

131 นางสาว สนใจ แกวเมฆ รพ.สงขลานครินทร

132 นางสาว สมศิริ แกวมงคล รพ.จุฬาลงกรณ

133 นาง สมาภรณ ศรีตังนันท รพ.สงขลานครินทร

134 นาง สรวีย วัฒนศาสตร รพ.ศิครินทร หาดใหญ

135 นาย สัมฤทธิ์ มณีกรรณ รพ.หลวงพอทวีศักดิ์

136 นาง สายฝน ดีเมืองปก รพ.สรรพสิทธิประสงค

137 นาง สุกัญญา เจือจันอัด รพ.ตากสิน

138 นาง สุดารัตน เมฆอากาศ รพ.จุฬาลงกรณ
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139 นางสาว สุนันทา ครองยุทธ รพ.สรรพสิทธิประสงค

140 นางสาว สุนารี ตรีเทพา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

141 นางสาว สุนิตษา คณะเจริญ รพ.ราชวิถี

142 นาง สุนิศา อยูซับซอน รพ.พระนารายณมหาราช

143 นางสาว สุนิสา โพธิ์งาม รพ.จุฬาลงกรณ

144 นางสาว สุพรรณี ดีสุย รพ.ชุมแพ

145 นางสาว สุพัฒน ลามคํา รพ.ตากสิน

146 นาง สุพัตรา ไชยฤกษ รพ.ปทุมธานี

147 นางสาว สุภลัคน ดรุนัยธร รพ.ศิริราช

148 นางสาว สุภาพร กอนจันทึก รพ.ตากสิน

149 นางสาว สุภาวดี วายรอน รพ.ระยอง

150 นางสาว สุมนา ทองออน วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

151 นาง สุรินทร แสนทําพล รพ.ขอนแกน

152 พ.จ.อ.หญิง สุรินทร แสวงรุจิธรรม รพ.สมเด็จพระปนเกลา

153 นางสาว สุรียพร พึ่งตน รพ.สระบุรี

154 นาง สุวรรณี จันทรักษ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

155 นาง สุวิมล สุวรรณพงศ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

156 นางสาว เสาวณีย เสียมไหม รพ.สงขลานครินทร

157 นาง เสาวลักษณ วั่นเซง รพ.สงขลานครินทร

158 นาง โสภา ทองจํารูญ รพ.ชัยภูมิ

159 นาง อภิรดี พลีนอย รพ.สมุทรปราการ

160 ร.ต.อ.หญิง อมลวรรณ ขวัญอุน รพ.ตํารวจ

161 นางสาว อรพิน พลจร รพ.ตากสิน
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ระหวางวันที่  17 - 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

162 นาง อรวรรณ ศิริองอาจ รพ.ราชบุรี

163 ร.ต.ต.หญิง อรอุมา กัณหา รพ.ตํารวจ

164 นางสาว อรอุมา สินเธาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

165 นาง อรอุมา ทางดี รพ.สงฆ

166 นาง อรุณวรรณ คุมสวน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

167 นาง อัจฉรา คงอยู รพ.ตากสิน

168 นาง อัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร รพ.ขอนแกน

169 นาง อัญชนา บุญนิธิพันธุ รพ.แพร

170 นางสาว อัปสรพงษ วงษหอม รพ.กลาง

171 นางสาว อัมพร แปงงาม รพ.จุฬาลงกรณ

172 นางสาว อัสรีนา แลหะ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

173 พ.จ.อ อํานาจ มวงโรง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

174 นาง อําพร เกิดคลาย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

175 นาง อําภา สีนวลใย รพ.สระบุรี

176 พ.ต.ต.หญิง อุไรวรรณ เทียบแกว รพ.ตํารวจ

177 นาง อุฬาริน พรกระแส รพ.นครพนม
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