
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กณิศนันท โอชารส คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2 นาวาตรีหญิง กนกวรรณ เครือขวัญ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

3 นาง กฤษฎาภรณ นาคผิว รพ.นวมินทร 9

4 นางสาว กฤษณี ศรพรหม สถาบันประสาทวิทยา

5 นางสาว กัญญณัช คงเจริญ รพ.สุรินทร

6 นาง กันยา พิเนตรเสถียร รพ.หนองคาย

7 นางสาว กัลยานี สัตนาโค รพ.บานแพว (องคการมหาชน)

8 นาง กาญจนา เมฆะสุวรรณดิษฐ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

9 นางสาว กาหลง อินทรฤทธิ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

10 นาง เกศรา วิริยะชาติ รพ.หลมสัก

11 นางสาว ขวัญฤดี สมานสี รพ.กระบี่

12 นาง ขวัญฤทัย กอนทอง รพ.ระยอง

13 นาง ขวัญลา เผือกออน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

14 นางสาว คัทลียา ศรีสุธรรม รพ.ศรีสะเกษ

15 นาง จรรยา ชมชายผล รพ.สกลนคร

16 นาง จันทราภรณ เพียรสุขุม รพ.ระยอง

17 นาย จิรศักดิ์ อิสรพงศ รพ.ประสาทเชียงใหม

18 นาง จิราภรณ จิตแสง รพ.นวมินทร

19 นางสาว จุฑารัตน โสกุล รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

20 นาง จุไรพร กนกวิจิตร รพ.ประสาทเชียงใหม

21 นาง ฉลวย อนุจันทร รพ.สุราษฎรธานี

22 นางสาว ฉัตรชฎา พยอมหอม รพ.จุฬาลงกรณ

23 นาง ชดาพร สาเจริญ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 24

ระหวางวันที่  10 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
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ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

24 นางสาว ชมภูนุช ราชตนะพันธุ รพ.สงฆ

25 นางสาว ชัญญา ดากระบุตร รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

26 นางสาว ชุติมา ศรีแกว รพ.เจาพระยา

27 นางสาว ชุติมาพร โกมล รพ.จุฬาลงกรณ

28 นางสาว ดวงพร จันทรศรี รพ.ชลบุรี

29 สิบเอกหญิง ทินพร คําเสนาะ รพ.สรรพสิทธิประสงค

30 นางสาว ธนิดา ฉิมพาลี รพ.นางรอง

31 นาง ธนิษฐา สุทธิ รพ.บุรีรัมย

32 นาง ธยาดา แกวสมบัติ ศูนยมะเร็งอุดรธานี

33 นางสาว ธัญญลักษณ แกวทอง รพ.พัทลุง

34 นาง ธาดาพร สองพจน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

35 นางสาว ธิติมา แปงสุข รพ.ศูนยลําปาง

36 นางสาว นงครัก ชัยเสนา รพ.ขอนแกน

37 นางสาว นงลักษณ สุนาพันธ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

38 นางสาว นวพรรษ สฤษดิ์บุญมาผล รพ.จุฬาลงกรณ

39 นางสาว นวรัตน รุงเรืองศรี รพ.เพชรบูรณ

40 นาง นันทธนพร วรธรรมาทิพย รพ.มหาราชนครราชสีมา

41 นางสาว นัยนา พลธรรม รพ.นพรัตนราชธานี

42 นางสาว นาฏยา ตรีอํานรรค รพ.สนามจันทร

43 นางสาว น้ําทิพย ศรีสังขงาม รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

44 นาง นิตยา รติรัตนสูติ รพ.กบินทรบุรี

45 นางสาว นิภาพร แมนพรม รพ.ราชบุรี

46 นางสาว นิ่มนวล สองหลง รพ.พัทลุง
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47 นาง นุชจรี นิยมเดชา รพ.สงขลานครินทร

48 นางสาว นุชนาฎ ดวงตะวงษ รพ.ชุมแพ

49 นาง นุมนวล ลําดวน รพ.สรรพสิทธิประสงค

50 นางสาว เนาวรัตน สงวนทรัพย รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

51 พ.จ.อ. บรรเทิง หงษทอง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

52 นาง บุษบา อัศดรวิเศษ รพ.สงขลานครินทร

53 นางสาว เบญจมาศ จึงจงจิตต รพ.ชลบุรี

54 นางสาว เบญจวรรณ ตั้นทงยิ้น รพ.จุฬาลงกรณ

55 นางสาว เบญจวรรณ ลํามูล รพ.จุฬาลงกรณ

56 นางสาว ปณัฐฑิกา เหล็กแท รพ.สุราษฎรธานี

57 นาง ปพิชญา ใจสุข รพ.มุกดาหาร

58 พ.จ.อ. ประสิทธิ์ บัวผัน รพ.สมเด็จพระปนเกลา

59 นาง ปวันรัตน หอมจันทรดี รพ.ศูนยนครปฐม

60 นาง ปาริชาติ พงษสวรรค รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

61 นางสาว ปนมณี เรี่ยวเดชะ รพ.รามาธิบดี

62 นาง ปยวรรณ ถาวรกิจ รพ.สงขลานครินทร

63 นาง ปยะดา คงวิบูลยเกียรติ รพ.ศรีสะเกษ

64 นางสาว ผองสาย จูงใจไพศาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

65 นางสาว พนมไพร ไสนะรา รพ.ตากสิน

66 นาง พรรณนิภา จันทะบับพาศรี รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

67 นางสาว พัชริดา เจียมเกาะ รพ.โคราชเมโมเรียล

68 นาง พัฑฒนุช สุขปอม รพ.ศูนยลําปาง

69 นางสาว พัฒนพร ตรีสูนย รพ.สรรพสิทธิประสงค
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70 นางสาว พิชญภรณ บางขุนทด รพ.นวมินทร

71 นางสาว พิมพจันทร ทองสุกมาก รพ.จุฬาลงกรณ

72 นาง พิมพใจ จิตรจักร รพ.ศรีนครินทร

73 นางสาว พิมพรรณ กิตติวงศภักดี รพ.ศูนยนครปฐม

74 นาง พิศมัย อวมอิ่ม รพ.สระบุรี

75 นาง ภัทราพร แกวประทุม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

76 นาย ภาณุพงษ แตกหนองโน รพ.ศรีนครินทร

77 นาง ภิญญาภรณ ชุมศรี รพ.มหาราชนครราชสีมา

78 นาง ภิตินันท วสุโชตินันทกุล รพ.ปทุมธานี

79 ร.ท.หญิง ภิรมภรณ ทะหลวง รพ.พระมงกุฎเกลา

80 นาย มนูญ หมวดเอียด รพ.สงขลานครินทร

81 นาง มะลิวัล อาจหาญ รพ.วชิระภูเก็ต

82 พันตรีหญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน รพ.พระมงกุฎเกลา

83 นางสาว มัลลิกา สิงหนอย รพ.ศิริราช

84 นาง มาลินี กําใจบุญ รพ.สงฆ

85 นางสาว เมธินี บุญเที่ยง รพ.นพรัตนราชธานี

86 นาย ยุทธนา ดาศรี รพ.สุรินทร

87 พ.จ.อ. ยุทธนา บุญรอด รพ.สมเด็จพระปนเกลา

88 นาง ยุวรี ศรีเลา รพ.หนองบัวลําภู

89 นางสาว รวีพรรณ เลขะวิพัฒน รพ.จุฬาลงกรณ

90 นางสาว รัตติกาล ตอมสูงเนิน รพ.ปากชองนานา

91 นาง รัตนา สิงหวรวงศ สถาบันประสาทวิทยา

92 นางสาว รัตนา ทองประมูล คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
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93 นาง รัตนาภรณ กลารบ รพ.ราชวิถี

94 นางสาว รุงกานต ทวนหอม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

95 นาง รุงลาวรรณ ศุภิรัตนกุล รพ.ขอนแกน

96 นางสาว เรณู ชมพิกุล รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

97 นาง ลักขณา จุฑามาตย รพ.กระบี่

98 ร.ท.หญิง ลักษณา บัวผดุง รพ.พระมงกุฎเกลา

99 นางสาว วงเดือน เสมเล็ก รพ.ระยอง

100 นาง วงษจันทร ชัยชลทรัพย รพ.กําแพงเพชร

101 นางสาว วรัญญพร จันทรโสภา รพ.ศรีสังวาลย

102 นาย วัฒนา จันทรมณี รพ.สรรพสิทธิประสงค

103 นางสาว วัณนิสา รัตโณ รพ.ระยอง

104 นางสาว วันเพ็ญ ชุมลักษณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

105 นางสาว วัลลภา อินทรทอง รพ.ราชบุรี

106 นางสาว วาริกา โพธิ์แกว รพ.ราชพิพัฒน

107 นางสาว วารุณี แกวพวง รพ.ตากสิน

108 นางสาว วาสนา พุมจันทร รพ.จุฬาลงกรณ

109 นางสาว วิไลลักษณ สมบัติ รพ.สมิติเวช ศรีราชา

110 นาง วิไลวรรณ สิมมา รพ.จุฬาลงกรณ

111 นางสาว วิสาขะ โสมณวัฒน รพ.สุขุมวิท

112 นางสาว วีรวรรณ นาคอาย รพ.ตากสิน

113 นางสาว วีระนุช มยุเรศ รพ.สรรพสิทธิประสงค

114 นางสาว ศรีวิกา ลิ่มวัฒนวงศ รพ.วชิระภูเก็ต

115 นางสาว ศรุดา สมอิ่ม รพ.สระบุรี
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116 นาง ศศิธร บุญถูก รพ.สกลนคร

117 นาง ศศิประไพ สาลีวัน รพ.ยโสธร

118 นาง ศิริกัลยา กองแกว รพ.หนองคาย

119 นางสาว ศิรินทร ฉายแสง รพ.เจริญกรุงประชารักษ

120 นาง ศิริรัตน กิติสมประยูรกุล รพ.บางนา 1

121 นางสาว ศิริรัตน เพชรรัตน รพ.จุฬาลงกรณ

122 นาง ศิริลักษณ จันทะโร รพ.หนองคาย

123 นาง ศิลาพร เพ็ชรเรือนทอง รพ.นราธิวาสราชนครินทร

124 นางสาว ศุภกัญญา ชูจันทร รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

125 นาง ศุภลักษณ ทับทิม รพ.พิจิตร

126 ร.อ.หญิง ศุภลักษณ สมณะสิงห รพ.พระมงกุฎเกลา

127 นางสาว ศุภาภัค อวมศิริ รพ.ราชวิถี

128 นางสาว โศภาลักษณ ศรีสุริยจันทร รพ.ชลบุรี

129 นาง สนองจิตร ไมตรี รพ.วารินชําราบ

130 เรือตรี สหวัชร สุวะเสน รพ.สมเด็จพระปนเกลา

131 ร.อ.หญิง สังวาลย ไมเลิศ รพ.พระมงกุฎเกลา

132 นาง สังวาลย เลิศชัยกิตติไพศาล รพ.ศูนยลําปาง

133 นาง สาคร ประทุมมา รพ.พหลพลพยุหเสนา

134 นางสาว สาริณี เริงรุงเรือง รพ.สระบุรี

135 นาง สาวิตี นอยนวล สถาบันมะเร็งแหงชาติ

136 นางสาว สิรินทิพย บุญอยู รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

137 นางสาว สิริวรรณ ทองแกว รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

138 นางสาว สุจิตรา นําสุวัฒน รพ.ศิริราช
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139 นางสาว สุธาทิพ เกษตรลักษมี รพ.จุฬาลงกรณ

140 นางสาว สุพัตตรา คํากองแกว รพ.บางนา 2

141 นางสาว สุพิน สุโข รพ.บุรีรัมย

142 นางสาว สุภาพร ไผพุทธ รพ.ศรีนครินทร

143 นาง สุภาภรณ เนาวฤทธิ์ รพ.พหลพลพยุหเสนา

144 นาง สุมนา ศรีพรหม รพ.ศรีนครินทร

145 นางสาว สุรภี ชัยนันท รพ.ลําพูน

146 ร.อ.หญิง สุวิมล กิติยะวงษ รพ.พระมงกุฎเกลา

147 นาง แสงดาว แสงไชย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

148 นาย อดุลเดช กันไชย รพ.นาน

149 นางสาว อนงค สงาเนตร ศูนยมะเร็งลพบุรี

150 นาง อรชร สุนทวนิค รพ.ตราด

151 นางสาว อรพรรณ พนมเสริฐ รพ.บานแพว (องคการมหาชน)

152 นางสาว อรพรรณ อินตาวิน รพ.ตากสิน

153 นาง อรพินธ เจียมจรัสรังษี รพ.บางสะพาน

154 นาง อรอนงค ทองศักดิ์สิทธิ์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

155 นาง อรุณรุง แสงจันทรฉาย รพ.เลิดสิน

156 นาง อรุณี เฮงยศมาก คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย ม.กรุงเทพมหานคร

157 นาง ออยใจ จันทรเกิด รพ.สระบุรี

158 นาง อัจจนา มีภู รพ.ระยอง

159 นาง อัจฉรา สุขโข รพ.สระบุรี

160 นาง อัชรพันธ รัตนเวฬุ รพ.กําแพงเพชร

161 นาง อัชราพร แสวงดี รพ.จุฬาลงกรณ
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ระหวางวันที่  10 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

162 ร.ท.หญิง อัญชลี ปนดี รพ.พระมงกุฎเกลา

163 นางสาว อัญชลี ปูวงษ รพ.ชุมแพ

164 นางสาว อัมพา แซหลี รพ.ศิริราช

165 นาง อุมาพร ภควัตมงคล รพ.สมุทรปราการ

166 นาง อุรา วรรณทอง รพ.ศรีนครินทร

167 นาง อุไรวรรณ แกวเกตุ สถาบันประสาทวิทยา

168 นางสาว อุษณีย นากุ รพ.ลําพูน
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