
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กนกพร ประสพกิตติชัย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

2 นางสาว กนกวรรณ ชั้นอินทรงาม รพ.ประสาทเชียงใหม

3 น.ต.หญิง กมลฉัตร คงเสร็จ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

4 นางสาว กมลาภรณ สัมพัจฉรากุล รพ.โพธาราม

5 นางสาว กรรณิการ คุณโฑ รพ.สิงหบุรี

6 นางสาว กรรณิการ แจมวรรณ รพ.ชุมแพ

7 นาย กฤตภาส มณีเนตร รพ.สรรพสิทธิประสงค

8 นางสาว กาญจณา เหลี่ยมไตร สถาบันมะเร็งแหงชาติ

9 นาง กาญจนชริน พงศหิรัญกวิน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

10 นางสาว กาญจนา ชางนาม รพ.อุทัยธานี

11 นางสาว กาญจนา วรรณะ รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

12 ร.ต.อ.หญิง กานตกนก สายสิน รพ.ตํารวจ

13 นาง กานตพิชชา มันตะสูตร รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

14 นางสาว กิรณา ลออจันทร รพ.สมิติเวช ศรีราชา

15 นางสาว กุหลาบ สิงหชาติ รพ.ศรีสะเกษ

16 นางสาว ขจิตร พรหมเดช รพ.สงขลา

17 นางสาว ขนิษฐา แชมไล รพ.สงขลานครินทร

18 นางสาว ขนิษฐา ประวิทยสิทธิกุล รพ.นครพนม

19 นางสาว จงกลณี สบบง รพ.เชียงคํา

20 นางสาว จันทนา กรสุวรรณเลิศ รพ.จุฬาลงกรณ

21 นางสาว จันทรพร จันทรสิน รพ.สมุทรปราการ

22 นาง จันทรสุรีย ถือสมบัติ รพ.ชัยภูมิ

23 นางสาว จารุวรรณ ตั้งศิริมงคล รพ.จุฬาลงกรณ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 23

ระหวางวันที่  23พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 23

ระหวางวันที่  23พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

24 นางสาว จิตรลดา ไวยศิลป รพ.จุฬาลงกรณ

25 นาง จินตนา คเชนทรนุกุล รพ.พหลพลพยุหเสนา

26 นาง จินตนา ภาคีเนตร สถาบันโรคผิวหนัง

27 นางสาว จินตนา สุขตน รพ.สุรินทร

28 นางสาว จิราพร สินจันทึก รพ.จุฬาลงกรณ

29 นางสาว จิราภรณ คําศรี รพ.ตากสิน

30 นาง จิราภรณ สารมาศ รพ.กลาง

31 นางสาว จีรพรรณ อินทะวัน รพ.มหาสารคาม

32 นางสาว จุฑาทิพย นอยพรหม รพ.สรรพสิทธิประสงค

33 นาง จุฑามาศ พงษสุข รพ.ระยอง

34 นาง เจียมรัตน วงศกระโทก รพ.บัวใหญ

35 นาง ฉัตรกมล ชูดวง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

36 นางสาว ชนิดา สุวรรณศรี รพ.นพรัตนราชธานี

37 นางสาว ชวนพิศ ชาญธัญกรรม รพ.ศิริราช

38 นาง ชัชฎาวดี ปานเชื้อ รพ.สุราษฎรธานี

39 นางสาว ญาณิศา จรัสเอี่ยม รพ.ราชบุรี

40 นางสาว ฐิตินันท รอดภัย รพ.พหลพลพยุหเสนา

41 นาง ณภัทรวิภูมิ กลิ่นสุหราย รพ.ชลบุรี

42 นางสาว ณัฐกฤตา อ่ํากุล รพ.มะการักษ

43 นางสาว ณัฐณิชา ปานพยัพ สถาบันบําราศนราดูร

44 พ.จ.อ.หญิง ดลฤดี แยมมาลี รพ.สมเด็จพระปนเกลา

45 ร.ท.หญิง ดวงใจ ภูมลี รพ.คายสรรพสิทธิประสงค

46 นางสาว ดวงพร รามะนพ รพ.เลิดสิน



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 23

ระหวางวันที่  23พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

47 นางสาว เดือนเพ็ญ ทองปอง รพ.นครพนม

48 นางสาว ตปนิยา อาศัยบุญ รพ.สระบุรี

49 นาง ทัศนีย ใจภักดี รพ.นพรัตนราชธานี

50 นางสาว ทัศนียา หนูเวียง รพ.ชุมแพ

51 นางสาว ทิพวรรณ ณ สุวรรณ รพ.สงขลา

52 นาง ทิพวรรณ วันชะเอม รพ.โพธาราม

53 นางสาว ทิวาพร ทองมั่ง รพ.สระบุรี

54 นางสาว ธนกมล บํารุงเพชร รพ.พระนั่งเกลา

55 นาง ธรรมชาติ ขันพล รพ.ลําพูน

56 นางสาว ธามน เพ็งชะตา รพ.สระบุรี

57 นางสาว นงคนุช นาสา รพ.สิงหบุรี

58 นางสาว นงนภัส พันธุแจม รพ.จุฬาลงกรณ

59 นางสาว นงนุช แกวเวียงเดช รพ.หนองคาย

60 นางสาว นภาพร บัวเอี่ยม สถาบันบําราศนราดูร

61 นาง นริสรา สุดศรี รพ.สมุทรสาคร

62 นางสาว นลินี เดือนดาว รพ.แพร

63 นางสาว นันทนา พุทธคุณ รพ.ศูนยนครปฐม

64 นาง นัยนา สังขจารุ รพ.ชลบุรี

65 นางสาว นายุรา เจะหามะ รพ.สงขลา

66 นาง นิ่มกมล โตจันทร รพ.จุฬาลงกรณ

67 นาง บัญญัติ ผานจังหาร ศูนยมะเร็งอุดรธานี

68 นางสาว บุญธิดา ลิมาพงษภาส สถาบันบําราศนราดูร

69 นาง บุญศรี ชีพเหล็ก รพ.วชิระภูเก็ต



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 23

ระหวางวันที่  23พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

70 นางสาว บุศดี เสือเดช รพ.อุตรดิตถ

71 นางสาว เบญจวรรณ วรรณเกื้อ รพ.วชิระภูเก็ต

72 นาง ประเทือง แกวนอย รพ.พระนั่งเกลา

73 นาง ประภาวดี ไพมณี รพ.สุราษฎรธานี

74 นาง ประยงค เทพพิทักษ รพ.จุฬาลงกรณ

75 นางสาว ปาริชาต คุณวงศ รพ.สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

76 นาง ปาริชาติ ผาหัวดง รพ.กระบี่

77 นางสาว ปมประภา แพงศรี ศูนยมะเร็งลพบุรี

78 นาง ปยธิดา ทิพสูตร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

79 นาง ปยวรรณ สอนสะอาด รพ.สรรพสิทธิประสงค

80 นางสาว ปยวรรณ หมื่นแสน รพ.ปากชองนานา

81 นาย ปยะพงษ โหมดเทศ รพ.สงฆ

82 นางสาว ปยะวรรณ เชาวนะภูติ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

83 นางสาว ปุญญิสา กลอมเกลี้ยง รพ.ระยอง

84 นางสาว พนาภรณ รัตนปนัดดา รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

85 นางสาว พนิตนันทร หมื่นตั้ง รพ.สุราษฎรธานี

86 นางสาว พนิตนาฎ ทิพยเนตร รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

87 นาง พเยาว ภัทรพิศาล รพ.ระยอง

88 นางสาว พรทิพย ไพศาลธรรม รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

89 นางสาว พรทิวาร กุลากุล รพ.เลิดสิน

90 นางสาว พรเพ็ญ พงษทอง รพ.ราชบุรี

91 นางสาว พัชราพร บัวคลาย รพ.สมุทรสาคร

92 นางสาว พัชรีญา ทัพโพทยาน รพ.สระบุรี



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 23

ระหวางวันที่  23พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

93 นาง พันทิพย มากนคร รพ.บุรีรัมย

94 นาย พาสกร ชินรัตน รพ.มหาสารคาม

95 นางสาว พิกุล มงคลวิสุทธิ์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

96 นาง พิมชญา วรรณคํา รพ.สรรพสิทธิประสงค

97 นางสาว พิมผกา คงสกุล รพ.สมุทรสาคร

98 นาง พีรดา เพิ่มความสุข สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

99 นางสาว เพ็ญประภา ดวงลําโกน รพ.เลิดสิน

100 นางสาว เพ็ญมณี ณ บางชาง รพ.ราชพิพัฒน

101 นางสาว เพ็ญศรี อินทโชติ รพ.ตากสิน

102 นางสาว ภัคควดี เหลื่อมทองหลาง รพ.คายสุรนารี

103 นาง ภานุมาศ ลิ้มชูพงษ รพ.หนองบัวลําภู

104 นาง มณี กล่ําเจริญ รพ.อุตรดิตถ

105 นาง มยุรา เจตนเจริญสฤษฎิ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค

106 นาง ยินดี สุขประกอบ รพ.สงขลา

107 นางสาว เย็นตา เบ็ตเสร็จ รพ.กระบี่

108 นางสาว เยาวลักษณ ไฝทาคํา สถาบันบําราศนราดูร

109 นางสาว รจนา พึ่งวงศ รพ.ระยอง

110 นาง รสิกา ลักษณะวิมล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

111 นางสาว รัชฎาพร ทองดอนเกลื่อง รพ.แมสอด

112 นางสาว รัชนีบูล มรมวง รพ.อุตรดิตถ

113 นางสาว รัชพร ทิพยโสตร รพ.สระบุรี

114 นาง รัฐติมา ชวยเรือง รพ.ศูนยตรัง

115 นางสาว รัตชนก ภูอุน รพ.จุฬาลงกรณ



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 23

ระหวางวันที่  23พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

116 นางสาว รัตติกร รัตนมงคล สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

117 วาที่พ.ต.อ.หญิง รัตติกร ศรีทอง รพ.ตํารวจ

118 นาง ลักขณา ภักฉัตรทัน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

119 นาง ลัดดา ผูกนอย รพ.สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี

120 นาง วชิราภรณ มานิตทวีวัฒน รพ.สรรพสิทธิประสงค

121 นางสาว วรรณธกานต ทองอม รพ.บานแพว

122 นาง วรรณภา พิกุลชาคร รพ.สุรินทร

123 นางสาว วรรณวิสา นาวาพนม รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

124 นางสาว วรรณี จันทรมาศ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

125 นาง วรลักษณ หาญทอง รพ.ศูนยนครปฐม

126 นางสาว วริษา เบ็ญจรูญ รพ.สรรพสิทธิประสงค

127 นางสาว วริสรา ศักดาจิวะเจริญ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

128 นางสาว วรุณรัตน จักรแกว รพ.ตากสิน

129 นาย วสันต มาตรศรี รพ.อูทอง

130 นาง วัชรี ปะโคทัง รพ.พระนารายณมหาราช

131 นางสาว วันทนา ออนละมอม รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

132 นางสาว วัลภา นอยรังษี รพ.รามาธิบดี

133 นางสาว วิภาพร สาลีคงชัย รพ.สุราษฎรธานี

134 นางสาว วิภาพร อินทรสัมฤทธิ์ รพ.ปากชองนานา

135 นางสาว วิภารัตน ทองแพง รพ.ตากสิน

136 นาง วิไล สุรสาคร รพ.สมุทรสาคร

137 นางสาว วีนัส เต็มเปยม รพ.แมสอด

138 นางสาว วีรยา เพชรฤทธิ์ รพ.ศูนยตรัง
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139 นาย ศักดิ์ชาย ศรีพลาย รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

140 นาง ศิริขวัญ ศิริมาตย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

141 นางสาว ศิรินยา เจริญราช รพ.นครพนม

142 นางสาว ศิริพร กตัญญตาพงษ รพ.ราชบุรี

143 นาง ศิริพร ขยันกิจ ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

144 นางสาว ศิริพร จันทะแสน รพ.ขอนแกน

145 นาง ศุทธดา สมุทรผอง รพ.บางสะพาน

146 นางสาว ศุภกาญจน หัวหิน รพ.สงขลานครินทร

147 นางสาว สวนิตย เลาสม รพ.เจาพระยา

148 นาง สายใจ พักตรวิสุทธิกุล รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

149 นาง สาลี่ ผองสวาง รพ.ประสาทเชียงใหม

150 นางสาว สืบสิริ งามเจริญ รพ.บุรีรัมย

151 นางสาว สุกัญญา ปานณรงค รพ.โพธาราม

152 นาง สุดารัตน จันทนะ รพ.โพธาราม

153 นางสาว สุดารัตน เจียรศักดิ์โสภณ รพ.บานแพว

154 นางสาว สุทิสา เครือแกว รพ.พหลพลพยุหเสนา

155 นางสาว สุนันทา ทองสาร รพ.กาฬสินธุ

156 นาง สุนิศา บุตรขุนทอง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

157 นางสาว สุปราณี เพ็งสวาง รพ.สุโขทัย

158 นางสาว สุพรรษา ออนรัสมี รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

159 นางสาว สุพัตรา ทําทอง รพ.ศรีสะเกษ

160 นาง สุพัตรา แยมชุติ รพ.ลําพูน

161 นาง สุภาพร อันชื่น รพ.มหาสารคาม
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162 นาง สุภาพรณ ตัณฑสุระ รพ.ขอนแกน

163 นางสาว สุมิตรา เอี่ยมประเสริฐสุข รพ.แพร

164 นางสาว สุวรรณา โพธิ์คํา รพ.อุทัยธานี

165 นางสาว หทัยชนก สุวรรณพุฒ รพ.พหลพลพยุหเสนา

166 นาง อนงค วงษแกว รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

167 นาย อภิชาติ สินธุวณิก รพ.สงฆ

168 นาง อภิญญา ปนตะ รพ.พระนารายณมหาราช

169 นางสาว อรอุมา อนุสรศรี รพ.ศิริราช

170 นาง อริศรา สินเติม รพ.สรรพสิทธิประสงค

171 นางสาว อริษา ภิรมยเกษร รพ.สรรพสิทธิประสงค

172 นางสาว อลิษา วันเพ็ชร รพ.ศิริราช

173 นางสาว อังคนา กิ่งสาร รพ.อุตรดิตถ

174 นาง อัจฉรา สุริยะวงศ ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

175 นางสาว อัญชลี ทวีการ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

176 นาง อัมพร เฟองศิลา รพ.ราชบุรี

177 นางสาว อุไรวรรณ แงงจุย รพ.สุราษฎรธานี

178 นางสาว อุษณีษ บุญปาน รพ.ปทุมธานี
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