
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นาง กนกนุช จันทรวงค รพ.บุรีรัมย

2 นาง กมลวรรณ จันตาสิงห รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

3 นางสาว กัญจนพร อูฉาย รพ.สุราษฎรธานี

4 นางสาว กันทิมา ขาวเหลือง รพ.ปทุมธานี

5 นางสาว กาญจนา ตายนิล สถาบันประสาทวิทยา

6 นางสาว กิตติญา โสมรักษ รพ.สรรพสิทธิประสงค

7 นางสาว เกวลิน ยงยุทธ รพ.ศรีนครินทร

8 นางสาว เกษณี โสกันทัต รพ.นพรัตนราชธานี

9 นางสาว คอซียาตี เจะมุ รพ.ตากสิน

10 นาง จงดี เตมินันท รพ.อุทัยธานี

11 นางสาว จันทนี นิลพัฒน รพ.สุราษฎรธานี

12 นาง จํานงค ชุมดวงใจ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี

13 นางสาว จิตติมา ภูริทัตกุล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

14 นางสาว จิราภรณ วิสิฐพงศพันธ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

15 นาง จิรารัตน ฉวนตั้น รพ.สุราษฎรธานี

16 นางสาว จุฑามาศ พวงขจร รพ.ศิริราช

17 นางสาว จุไร ประธาน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

18 นางสาว จุฬาลักษณ โชติกมณิย สถาบันบําราศนราดูร

19 นางสาว เจนีวา ชนพิมาย รพ.จุฬาลงกรณ

20 เรืออากาศเอกหญิง ชนกนันท วงศลา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

21 นาง ชอมะลิวัลย มังศรี รพ.สิงหบุรี

22 นาย ชาญชัย มวงสัมฤทธิ์ รพ.ปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 25

ระหวางวันที่  14 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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เลขรหัสหลักสูตร 1-02-200-0000-2014  ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2555
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23 นาง โชษิตา ปุนนิน รพ.ขอนแกน

24 นางสาว ญาณิศา ผาสุข รพ.ชัยภูมิ

25 นาง ฑิบงกช สุขสวัสดิ์ รพ.ตราด

26 นาง ณะฤมนต พินิจมนตรี รพ.สรรพสิทธิประสงค

27 พันตํารวจโทหญิง ดลศิริ จิตตตรง รพ.ตํารวจ

28 นาง ดวงใจ สุวรรณ รพ.ดําเนินสะดวก

29 นางสาว ดวงดาว กันตะมา รพ.ศูนยลําปาง

30 นาง ดวงพร วงศแพทย รพ.ระยอง

31 นางสาว ดารา วงษกวน รพ.จุฬาลงกรณ

32 นาง ทยิดา เหงาละคร รพ.บุรีรัมย

33 นาง ทองสุข หาดทะเล รพ.มหาสารคาม

34 นาง ทัดดาว กลาหาญ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

35 นาง ธัญญรัตน ชูดําดี รพ.สุราษฎรธานี

36 นางสาว ธันยพัต โคทนา รพ.มหาสารคาม

37 นางสาว นงลักษณ ปรมสุข สถาบันบําราศนราดูร

38 นางสาว นพรัตน ทองปลิว รพ.ตากสิน

39 นาง นฤมล กัลยะวิมล รพ.สรรพสิทธิประสงค

40 นางสาว นฤมล ทักษิณาจารย รพ.ตราด

41 นาง นวลขจร ดอกเด็น รพ.สรรพสิทธิประสงค

42 นางสาว นารีรัตน กลาวิกยกรณ รพ.อุทัยธานี

43 นางสาว น้ําฝน นายหนา รพ.จุฬาลงกรณ

44 นางสาว นิภร ผิวเหลือง รพ.วชิระภูเก็ต
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45 นาวาตรีหญิง นิภาพรรณ ยิ้มถนอม รพ.สมเด็จพระปนเกลา

46 นางสาว นุชนาถ ธงทอง รพ.เสนา

47 นางสาว นุสรินทร เพียรรักษา คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

48 นางสาว เนาวภัทร นักธรรม รพ.ระยอง

49 นาง โนรฮายาตี อะเซง รพ.นราธิวาสราชนครินทร

50 นาง บุญรวม จันทองหลาง รพ.ศรีนครินทร

51 นาย บุญเรือง สมดี รพ.ราชวิถี

52 นาง บุศยารัชต นนทิยานิธิธันยา รพ.สรรพสิทธิประสงค

53 นาง บุษกร บุญสังข รพ.ปทุมธานี

54 นางสาว เบญจพร สมเขาใหญ รพ.เกาะสมุย

55 นาง เบญจมาส พรหมเสนา รพ.ระยอง

56 นาง ประนอม เอื้อกฤดาธิการ รพ.สุราษฎรธานี

57 นางสาว ประพิมพไพร หมื่นจินะ รพ.แมสอด

58 นางสาว ประภัสสร ประดุจชนม รพ.อํานาจเจริญ

59 นางสาว ปราณี กุลวิชิตชัย รพ.พหลพลพยุหเสนา

60 นาง ปญฑิรักษ เสมียนรัมย รพ.ลําปลายมาศ

61 นางสาว ปตฑมา ภิรมยเกษร รพ.สรรพสิทธิประสงค

62 นางสาว ปทมา ศรีทวีพันธ รพ.กําแพงเพชร

63 นางสาว ปทมา อุสมาน รพ.สุไหงโกลก

64 นางสาว ปาริชาติ นิ่มงามศรี รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

65 นาง ปนแกว วีรดิษฐกิจ รพ.วิชัยยุทธ

66 นางสาว ปนมณี เชื้อชาติ รพ.กบินทรบุรี
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67 นาง ปยวดี ปญญาภิรตานนท คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

68 นาง ปยะพร ชูรัตน รพ.สุราษฎรธานี

69 นางสาว ปโยรส สกุลเนรมิตร รพ.ศิริราช

70 นาง เปรมปรีดิ์ พระสุริยะ สถาบันประสาทวิทยา

71 นางสาว เปรมฤดี วอหา รพ.ชุมแพ

72 นางสาว ผุสดี สุนทร รพ.ศิริราช

73 นาง ผูกขวัญ ปาเส รพ.มหาสารคาม

74 นาง พงษพิศ ธาตุบุรมย รพ.มหาราชนครราชสีมา

75 นาง พยอม คุมบุงคลา รพ.ชัยภูมิ

76 นางสาว พรทิพย โสภา รพ.กาฬสินธุ

77 นาง พรธนา แกวคําปา รพ.ลําพูน

78 นางสาว พรเพ็ญ สกุลรัตน รพ.สุราษฎรธานี

79 นางสาว พัชรี บุญหนิ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

80 นาย พัฒนะ มีสิงห รพ.เปาโลเมโลเรียล นวมินทร

81 นางสาว พิชญนันท พิชัย รพ.สมุทรปราการ

82 นางสาว พิมพา บุญอาจ รพ.บุรีรัมย

83 รอยเอกหญิง พิศมัย อิ่มพงษ รพ.พระมงกุฎเกลา

84 นาง ไพรินทร วงศวัชรมงคล รพ.พหลพลพยุหเสนา

85 นางสาว ภัทรภร ไชยสิกร รพ.นครนายก

86 นางสาว ภัทราพร ภัทรวลี สถาบันมะเร็งแหงชาติ

87 นาย ภาคภูมิ เพชรโกมล รพ.พุทธโสธร

88 นางสาว มณีรัตน เพชรชนะ รพ.บานแพว (องคการมหาชน)
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89 นาง มนัสวี พันธวาศิษฎ รพ.ขอนแกน

90 นาง มะลิวัลย ฉายาพัฒน รพ.บางมด

91 นางสาว มาลัย พลานุเวช รพ.ศิริราช

92 นาง มุจลินทร บุญโอภาส รพ.สุราษฎรธานี

93 นางสาว ยาวารี มินโซะ รพ.สุไหงโกลก

94 นางสาว รสรินทร ยิ่งยืน รพ.มหาสารคาม

95 นางสาว รัตติกาล แสงทอง รพ.สุราษฎรธานี

96 นาง รัตนา กสิใจ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

97 นางสาว รุงทิวา โพยนอก รพ.บัวใหญ

98 นาง รุจิรา ผิวผอง รพ.เลย

99 นางสาว ฤทัยรัตน ขันโท รพ.นนทเวช

100 นางสาว ลดาภรณ เริกชัย สถาบันประสาทวิทยา

101 นาง ละออง ปรุงสิงห รพ.นวมินทร 9

102 นางสาว ลับพิมพันธุ ทนันชัย รพ.แพร

103 นางสาว ลัลนณิชา จําปาสา รพ.เจริญกรุงประชารักษ

104 นางสาว วนิดา ดีสม รพ.นวมินทร 

105 นาง วรรณภา รัตนะศรี รพ.กาฬสินธุ

106 นางสาว วรรณา แชมชอย รพ.นนทเวช

107 นาย วรวุฒิ แสงทอง วท.พยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร

108 นางสาว วราภรณ เปยงนอย รพ.ราชพิพัฒน

109 นางสาว วัฒนา หลั่งนาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท

110 นางสาว วันดี เพชรคง รพ.สงขลา
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111 นางสาว วันทนี ทิพยถาวรนุกูล รพ.ราชวิถี

112 นาง วารินทร มาตรา รพ.ลําพูน

113 นาง วารุณี ทับทิมทอง รพ.นครนายก

114 นางสาว วาสนา ภวะวิจารณ รพ.สรรพสิทธิประสงค

115 นางสาว วาสนา ลากุล สถาบันบําราศนราดูร

116 นาย วินัย มหันตรัตน รพ.สงฆ

117 นางสาว วิยะดา วนาสน รพ.สรรพสิทธิประสงค

118 นางสาว วิลาวัณย กลัดแกว รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

119 นางสาว วีระพรรณ บุญมีวิเศษ รพ.เลย

120 นางสาว ศรินพร นาคคนอง รพ.สุราษฎรธานี

121 นางสาว ศรินยา พลสิงหชาญ วท.พยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร

122 นางสาว ศรีนวล พินทิสืบ รพ.ศูนยลําปาง

123 เรืออากาศเอกหญิง ศศิธร ชํานาญชาติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

124 นาง ศันสนีย สุทธิประภา รพ.จุฬาลงกรณ

125 นางสาว ศิริประภา จันทรใส รพ.ศรีนครินทร

126 นาง ศิริพร เวชประสิทธิ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

127 นาง ศิริรัตน สวัสดี รพ.มะการักษ

128 นางสาว ศิริลักษณ วรจิตร รพ.ระยอง

129 นาง ศิริวรรณ ทองคํา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

130 เรืออากาศตรีหญิง ศิริวรรณ ผดุงประเสริฐ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

131 นางสาว ศุภกานต นวมจะโปะ รพ.จุฬาลงกรณ

132 นางสาว สกุลรัตน เหมมั่น รพ.วิเชียรบุรี
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133 นางสาว สนธยา แกวผาน รพ.เลย

134 นางสาว สนธยา พรมเลิศ รพ.มหาสารคาม

135 นางสาว สมคิด ปานประเสริฐ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

136 นาง สมพิศ อรรถกมล รพ.นครนายก

137 นาง สายวลุน จันทคาม รพ.มหาสารคาม

138 นาง สายสัมพันธ วิวัฒน รพ.นพรัตนราชธานี

139 นาง สาหระ แหละหมัน รพ.ศูนยยะลา

140 นาง สิริกานต เกษทอง รพ.มหาราชนครราชสีมา

141 นางสาว สิริสุดา เทือกกอง รพ.ชุมแพ

142 นางสาว สิริอร ไฝสุข รพ.สุราษฎรธานี

143 นางสาว สิวินีย วงษา รพ.พุทธโสธร

144 นางสาว สุกานดา อ่ําจีน รพ.สิงหบุรี

145 นางสาว สุจิตรา บุญเอก รพ.ตากสิน

146 รอยตํารวจโทหญิง สุชาดา แสงสวาง รพ.ตํารวจ

147 นาง สุทธิดา แหยมประสงค รพ.สมุทรปราการ

148 เรืออากาศเอกหญิง สุธารส คนคลอง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

149 นางสาว สุธิดา แกวกา รพ.หนองบัวลําภู

150 นางสาว สุนันท ชุติพงษวิเวท รพ.อุทัยธานี

151 นาง สุนันท โตะอีสอ รพ.สุราษฎรธานี

152 นาง สุนันทา กิจสําเร็จ รพ.มะการักษ

153 นางสาว สุพรพิศ ศรีชะตา รพ.มหาสารคาม

154 นาง สุพัตรา จันเปยงกวาง รพ.แมสอด
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155 นางสาว สุภาวดี กสิผล รพ.พุทธโสธร

156 นางสาว สุภาวดี ทองเจือ รพ.ระยอง

157 นางสาว สุมาลี จรุงเกียรติขจร รพ.วชิระภูเก็ต

158 นาง เสาวนีย ทองแท รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

159 นางสาว เสาวลักษณ ทํามาก คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย

160 นางสาว อรทัย เอกจิตร รพ.สงฆ

161 นางสาว อรวรรณ เนียมนุช รพ.จุฬาลงกรณ

162 รอยเอกหญิง อรวรรณ มงคลเจริญสุข รพ.พระมงกุฎเกลา

163 นาง อรอุมา สดสรอย รพ.สรรพสิทธิประสงค

164 นางสาว อรอุษา พุทธวิเศษสรรค รพ.พุทธโสธร

165 นาง อรัญญา ตวนภูษา รพ.พุทธโสธร

166 นางสาว ออมอารีย พุทธาวันดี สถาบันบําราศนราดูร

167 นาง อังคนา จันคามิ รพ.มหาสารคาม

168 นางสาว อัจฉรียานุช ผุดผอง รพ.ยโสธร

169 นาง อัญชลี นนทการ รพ.สรรพสิทธิประสงค

170 นาวาอากาศตรีหญิง อาริยา พงศาบุญมา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

171 นาง อารียา เตชะไมตรีจิตต รพ.บางมด

172 นาง อารีวรรณ คงขน รพ.แพร

173 นางสาว อิสรีย หาญเวช รพ.พหลพลพยุหเสนา

174 เรือโท อุดม ฟกอินทร รพ.สมเด็จพระปนเกลา

175 นางสาว อุดมลักษณ สุมขุนทด รพ.ตากสิน

176 นาง อุษา นพรัตน รพ.กรุงธน 1
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177 นางสาว อุษา ผันผอง รพ.บุรีรัมย

178 นาย เอกพงค ศรีสงค รพ.กําแพงเพชร

179 นาง โอปอล แยมโสพิศ รพ.เกาะสมุย
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