
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นาง กนกพร ชนัญูวิชญภาส รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

2 นางสาว กนกพร อุตมะ รพ.สิรินธร

3 นาง กมลาภรณ ตันวอ รพ.แมสอด

4 นาง กรกนก เพ็งประโคน รพ.ประโคนชัย

5 นางสาว กรรณิกา พรมคําอาย รพ.เกษมราษฎร ศรีบุรินทร

6 นางสาว กรรณิกา ศิริแสน รพ.กรุงเทพคริสเตียน

7 นางสาว กรรณิการ กลิ่นเกษร รพ.ลําพูน

8 นางสาว กรสิริ นิลประดับ รพ.ราชบุรี

9 น.ต.หญิง กาญจนา บุญญานุสิทธิ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

10 นางสาว ขนิษฐา แจงหมื่นไวย รพ.ปากชองนานา

11 นางสาว คณนาถ คํานวนตา รพ.นครพิงค

12 นาง จงกล ชาภูมี รพ.กาฬสินธุ

13 นางสาว จันทรจิรา ใสแจม รพ.เวชการุณยรัศมิ์

14 นางสาว จันทรัตน ตรีภูริทัต รพ.กําแพงเพชร

15 นางสาว จารุวรรณ เบิกขุนทด รพ.สิรินธร

16 นาง จิตราพร ไชยอุปละ รพ.ลําพูน

17 นาง จิรารักษ ไชยชิต รพ.ศิริราช

18 นาง จีระนันท ทินนะพรม รพ.นาน

19 นาง จุฑาภรณ ธีรวงศ รพ.อุตรดิตถ

20 นางสาว จุรีพร ศรีพันดอน รพ.อุดรธานี

21 นางสาว จุไรรัตน สุปะติ รพ.จุฬาลงกรณ

22 นางสาว เจะซาวียะห เบญจเหม รพ.ศูนยยะลา

23 นางสาว ชนมณกานต บุญศรีรัมย รพ.ประโคนชัย

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 22

ระหวางวันที่  11 - 22  ตุลาคม  พ.ศ. 2553

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
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24 นางสาว ชลาลัย กิติยศักดิ์ รพ.ระยอง

25 นาง ชลิดา พวงพุฒ รพ.นครนายก

26 นางสาว ชัชฎาภรณ แกวประสิทธิ์ รพ.สงขลานครินทร

27 นางสาว ชุติมา วงษชุน รพ.สระบุรี

28 นาง ชุติมา สุพิทักษ รพ.ตรัง

29 นาง ซารีนา สาแม รพ.ศิครินทร หาดใหญ

30 นางสาว แซะเราะ เจะเลาะ รพ.ศูนยยะลา

31 นางสาว ฐิติพร วั่นสิทธิ์ รพ.สงขลานครินทร

32 นางสาว ณิฐญา สวัสดิผล วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร&วชิรพยาบาล

33 นางสาว ณิษฐา ศรีอุบล รพ.จุฬาลงกรณ

34 นาง ดวงใจ เจียมเกตุ รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

35 นางสาว ดุจดาว ศรีบุญเพ็ง รพ.อูทอง

36 ร.ต.หญิง เดือนเพ็ญ นามไพร รพ.สมเด็จพระปนเกลา

37 นางสาว ทัศนีย ตรีธารา รพ.จุฬาลงกรณ

38 ร.ต.หญิง ทิตยา รักแกว รพ.คายวชิราวุธ

39 นาง ทิพวัลย ศิริกุล รพ.มหาราชนครราชสีมา

40 นาง เทวารัตน แพงคําดี รพ.สกลนคร

41 นาง ธนันธร แดงทองดี รพ.สระบุรี

42 นางสาว ธัญรัศมิ์ เรืองจิรวงศ รพ.นวมินทร 

43 นางสาว ธันยสิตา ไกรฤกษ รพ.สระบุรี

44 นางสาว ธันวาพร จันทรางศุ รพ.สระบุรี

45 นางสาว ธิดารัตน  ทรัพยาสาร รพ.เกษมราษฎร บางแค

46 นางสาว นงลักษณ ศาลางาม รพ.ปากชองนานา
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

47 นางสาว นภาพร กอบกิจวัฒนา รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

48 รอยเอกหญิง นริศรา บุศยธรรม รพ.พระมงกุฏเกลา

49 นาง นฤมล พุทธชาติภิญโญ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

50 นางสาว นวพรรณ ปะปานา รพ.มหาราชนครเชียงใหม

51 นางสาว นวรัตน สืบโชติวงศ รพ.ศูนยยะลา

52 นาง นวลกมล เจริญศรี รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

53 นาง นวลจันทร ชูศรี รพ.เวชการุณยรัศมิ์

54 นางสาว นาฏอนงค เสนาพรหม รพ.สรรพสิทธิประสงค

55 นาง นารี สิงหเทพ รพ.ยโสธร

56 นางสาว น้ําฝน คํามิ่ง รพ.นวมินทร 9

57 นางสาว นิภัสสรณ บุญญาสันติ รพ.ชลบุรี

58 นาง นิภา สรอยเงิน รพ.เวชการุณยรัศมิ์

59 นาง นิภาพร สอนสิงห สถาบันบําราศนราดูร

60 นางสาว นิรัชดา หนองแพ รพ.ระยอง

61 รอยเอกหญิง นิลภา สุขเจริญ รพ.พระมงกุฏเกลา

62 นาง นุภรณ หงษสุวรรณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ

63 นาง บัวขาว นางาม สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

64 นาง บุณทยากร สุขทิพย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

65 นางสาว เบญจมาศ พรมใจบุญ รพ.ศิริราช

66 นางสาว ประนอม พาออน รพ.หนองบัวลําภู

67 นางสาว ประไพพักตร แผอรรฐ รพ.จุฬาลงกรณ

68 นางสาว ปริญาภรณ พุมเจริญ รพ.สิรินธร

69 นาง ปวริศา ปจฉาภาพ รพ.สรรพสิทธิประสงค
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70 นางสาว ปวีณา ยุกติรัตน รพ.หนองคาย

71 นาง ปยรัตน โชติจิตร รพ.เจริญกรุงประชารักษ

72 นาง ปยวรรณ กอนศิลา สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

73 นาง ปยะดา ธรรมดี รพ.อุดรธานี

74 นางสาว ปยะวดี สุนทรารักษ รพ.สรรพสิทธิประสงค

75 นาง ปุณณดา วงษศิริ รพ.พระนั่งเกลา

76 นางสาว พรธีรา ทองอยูเย็น รพ.เซนตหลุยส

77 นางสาว พรรณทิพา วุฒิ รพ.ราชธานี

78 นางสาว พรรัตน โชคบันดาลสกุล รพ.พระนั่งเกลา

79 นางสาว พัชรี ประดับญาติ ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

80 นางสาว พัชรี แปลกฤทธิ์ รพ.วชิระภูเก็ต

81 นางสาว พัชรี มูลหลา รพ.ตากสิน

82 นางสาว พัทธนันท เอี่ยมละออ รพ.มะการักษ

83 นาง พันทิพา คงทอง รพ.อุตรดิตถ

84 นาง พิมใจ หอยบาง รพ.ตรัง

85 นางสาว เพ็ญประภา พลอยวงษ รพ.จุฬาลงกรณ

86 นาย ภาณุวัฒน ตันติปาลพันธ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

87 นางสาว ภีรพักตร ตั้งวิไล รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

88 นาง มณทิรา พื้นนวล รพ.สุรินทร

89 นางสาว มณี สกุลพันธพฤทธิ์ รพ.จุฬาลงกรณ

90 นางสาว มณีรัตน เสวกวัง รพ.ราชพิพัฒน

91 รอยเอกหญิง มยุรา ไมเศรา รพ.พระมงกุฏเกลา

92 นางสาว มลฤดี ยุทธวิชัย รพ.กรุงเทพคริสเตียน
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93 นางสาว มัสยา แสงปญญา รพ.รัตนเวช 2

94 นาง มาฆะ กิตติธรกุล รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

95 นางสาว มาลี โกษะ รพ.ปทุมธานี

96 นางสาว มุทิตา คําสุข รพ.ยโสธร

97 นาง เมธาวดี วงศฟู รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

98 นางสาว ยศวิมล ถิ่นทิพย รพ.ตากสิน

99 นางสาว ยุพิน ทิพวัน รพ.วิเชียรบุรี

100 นาง ยุพิน สุขสันต รพ.สงขลานครินทร

101 นางสาว ยุภาพร นานนท รพ.ขอนแกน

102 นางสาว ยุวดี ไกรนุวัตร รพ.จุฬาลงกรณ

103 นางสาว เยาวนิตย ใยบัว รพ.กําแพงเพชร

104 นางสาว รัชนี นอยยาโน รพ.สระบุรี

105 นางสาว รัตนาพร รัตนบรรยงค รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

106 นางสาว รัตนาภรณ สุระพันธ สถาบันบําราศนราดูร

107 นางสาว รุงทิพย สอาด รพ.รวมแพทยหมออนันต

108 นางสาว รุงลาวัลย ศรีสุนทร รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

109 นาง ลัดดารัตน ทะวะระ รพ.ศรีนครินทร

110 นางสาว วรรณพร อุทัยวัฒน รพ.อุดรธานี

111 นาง วรวนิต สุโกรัตน รพ.ชลบุรี

112 เรืออากาศเอกหญิง วรอรรถ แสงรัตน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

113 นางสาว วราพร ปตตานี รพ.มหาราชนครเชียงใหม

114 นางสาว วราภรณ โพธิ์ทอง รพ.วิเชียรบุรี

115 นาง วราภรณ รักษาคุณ รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

116 นางสาว วัชรินทร นอยพิทักษ วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร&วชิรพยาบาล

117 นาย วัชรินทร ภิญโยดม รพ.เจริญกรุงประชารักษ

118 นางสาว วัฒนาภรณ พิบูลอาลักษณ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

119 นาง วัลลภา สุวรรณพิทักษ รพ.กระบี่

120 นาง วาสนา วัสสุตตะมะ รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

121 นางสาว วาสนา วิเลิศ รพ.สงฆ

122 นาย วิทยา ประทุมทอง รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

123 นางสาว วิทยากร ยะถาคาร วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร&วชิรพยาบาล

124 นางสาว วิมพธิวา พาชู รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

125 นางสาว วิลาสินี วรีวงศ รพ.เซนตหลุยส

126 นาง วิเลียมลักษณ วรเสนีย รพ.หนองคาย

127 นาง ศศิธร ฉายศิริพันธ รพ.ศูนยนครปฐม

128 นาง ศันสนีย หนองแซง รพ.ราชบุรี

129 ร.ท.หญิง ศิรภา พิมพพืชน รพ.พระมงกุฏเกลา

130 นางสาว ศิราณี เส็งสาย รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

131 นางสาว ศิรินทิพย ยูซูฟ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

132 นางสาว ศิรินันท จันทรทอง รพ.ขอนแกน

133 นางสาว ศิริพันธ สอนสุทธิ์ รพ.จุฬาลงกรณ

134 นาง ศิริยุพา จันทราศรี รพ.เกษมราษฎร ศรีบุรินทร

135 นาง สมคิด กํานล รพ.สงฆ

136 นางสาว สมพร ลายทิพย รพ.สงขลานครินทร

137 นาง สมพร หงษเวียง รพ.ขอนแกน

138 นาง สัจจาพร ภัทรสิริวงศ รพ.บานโปง
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139 นางสาว สิริพร เกื้อวงศ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

140 นางสาว สิริรัตน จันทรประทุม รพ.ระยอง

141 นางสาว สิริรัตน อุดสระนอย รพ.บัวใหญ

142 นางสาว สุกัญญา จอมคําสิงห รพ.ขอนแกน

143 นางสาว สุดารัตน ดาวยันต รพ.เกษมราษฎร บางแค

144 นางสาว สุดารัตน หลอดทอง รพ.พระนครศรีอยุธยา

145 นางสาว สุทักษิณา กระแจะจันทร รพ.พระนารายณมหาราช

146 นางสาว สุธาทิพย สมครอง รพ.แมสอด

147 นาง สุนีย วังซาย รพ.พุทธชินราช-พิษณุโลก

148 นางสาว สุพนิต แยมกลิ่น รพ.กําแพงเพชร

149 นาง สุพรรษา นุมนิ่ม รพ.แพร-ราม

150 นางสาว สุภัตรา เพ็ชรบริบูรณ รพ.พระนครศรีอยุธยา

151 นางสาว สุภาณี ไกรกุล รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

152 นางสาว สุภาวดี บุญชู สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

153 นางสาว สุภาวดี บุญมาปะ รพ.ตากสิน

154 นาง สุภาวรรณ ยะดอนใจ รพ.แมสอด

155 นาง สุรัตนา กิจฉวี รพ.กรุงเทพคริสเตียน

156 นางสาว สุรีพร ศรีสุทธิกมล รพ.ศรีนครินทร

157 นาง สุวนี พลอยบุตร รพ.พระนารายณมหาราช

158 นางสาว เสาวณีย บุญทับ รพ.จุฬาลงกรณ

159 นางสาว เสาวณี ชํานิกุล รพ.ตากสิน

160 นางสาว โสรัติยา เจริญสมประสงค รพ.จุฬาลงกรณ

161 นาง อรดา สีหาราช รพ.ศรีนครินทร
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ระหวางวันที่  11 - 22  ตุลาคม  พ.ศ. 2553

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

162 นางสาว อรทัย พิลาไชย รพ.กาฬสินธุ

163 นางสาว อรพิน อําพล รพ.สกลนคร

164 นาง อรพินท ศิริโชติตระการ รพ.สันทราย

165 นางสาว อรวรรณ ดงหงษ รพ.มหาราชนครราชสีมา

166 นางสาว อรวรรณ วารีรัตน รพ.ระยอง

167 นางสาว อรอุมา โภคสมบัติ รพ.ตราด

168 นางสาว อรัญญา แกวสุวรรณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

169 นางสาว อังคณา ตัณฑัยย รพ.วชิระภูเก็ต

170 นางสาว อัญชลี ศรีทิพย รพ.ลําพูน

171 นางสาว อํานวยพร อาษานอก รพ.จุฬาลงกรณ

172 นางสาว อินทิรา สายวานิช รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

173 นางสาว อินทิรา อยูยืน รพ.จุฬาภรณ

174 ร.อ.หญิง อุดมลักษณ แพเกาะ รพ.คายสุรนารี
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