
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 รอยโทหญิง กนกกาญจน เหลี่ยมพันธุ รพ.พระมงกุฎเกลา

2 นางสาว กมลทิพย เบาหนองบัว รพ.ศรีนครินทร ขอนแกน

3 นาง กฤษณาพร อัคมูล รพ.รอยเอ็ด

4 นาง กอแกว กะสิรักษ รพ.กระบี่

5 นางสาว กอบกุล งามละออ รพ.ระยอง

6 นางสาว เกษรา เณรบํารุง รพ.ศูนยนครปฐม

7 นาง เกษสุดา ปตตัง รพ.สรรพสิทธิประสงค

8 นางสาว ขวัญชนก เสงี่ยมจิตร รพ.จุฬาลงกรณ

9 นาง ขวัญทิชา อินชาวนา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

10 นางสาว ขวัญผกา ปรางทอง รพ.ศิริราช

11 นาง ไขนภา  แผนโคกสูง รพ.ปากชองนานา

12 นาง จริญญา สิทธิโส รพ.นครพนม

13 นาง จันทรจิรา ทองสงค รพ.สุราษฎรธานี

14 นางสาว จันทริกา ศรีทาบุตร รพ.สรรพสิทธิประสงค

15 นาง จาตุรี ยมศรีเคน รพ.วารินชําราบ

16 นาง จามจุรี เหลืองออน รพ.พระนารายณมหาราช

17 นาง จามรี ฉ่ําแสง รพ.มหาราชนครราชสีมา

18 นางสาว จารุณี ทรงมวง รพ.ศิริราช

19 นาง จินตนา ทวีตั้งตระกูล รพ.ศิริราช

20 นางสาว จุฑามาศ สารวัน รพ.กาฬสินธุ

21 นางสาว จุฑารัตน นามโท รพ.พุทธโสธร

22 นางสาว ฉลวย สารการ รพ.จุฬาลงกรณ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 26

ระหวางวันที่  8 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขรหัสหลักสูตร 1-02-200-0000-2015  ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2555
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23 นางสาว ฉวีวรรณ วรรณทนะ รพ.พุทธโสธร

24 รอยเอกหญิง ฉัตราภรณ มณีประสิทธิ์ รพ.พระมงกุฎเกลา

25 นางสาว ชไมพร จินตคณาพันธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี

26 นาย ชัยญากรณ สุนทรวัฒน รพ.บางปะกอก 8

27 นางสาว ชุติมณฑน คงสุวรรณ รพ.จุฬาลงกรณ

28 รอยโทหญิง ชุติมา โตะแกว รพ.พระมงกุฎเกลา

29 นาง ฐิติรัตน ลิ้มสินทวีคุณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

30 นางสาว ณัฐกฤตา นักฟอน รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

31 นาง ณัฐพร สวนเพลง รพ.บานหมี่

32 นางสาว ดลยา พาน รพ.สงฆ

33 นางสาว ดวงเดือน ทองยอด รพ.ราชบุรี

34 นางสาว ดาราวรรณ รองเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี

35 นาง ดุจฤดี ธรรมสถิตนิเวศ รพ.เลย

36 นางสาว ทศพร เมืองสถิตย รพ.วชิระภูเก็ต

37 นางสาว ทัณฑิกา นวลเถลิงศักดิ์ รพ.วิชัยยุทธ

38 นางสาว ทัดดาว เมนทองคํา รพ.ชัยบาดาล

39 นาง ทัศนี จิตรจักร รพ.นครพนม

40 นางสาว ทิพพาพร ปานณรงค รพ.ราชบุรี

41 นางสาว ทิพภาพร สุวรรณแสง รพ.ศรีนครินทร ขอนแกน

42 นางสาว ทิพยอุษา บุงนาม สถาบันโรคผิวหนัง

43 นางสาว ธัญญลักษณ พิชดี รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

44 เรืออากาศโทหญิง ธันยนันท มานทอง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
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45 พ.จ.อ นคเรศ นําสม รพ.สมเด็จพระปนเกลา

46 รอยเอกหญิง นที ลุมนอก รพ.พระมงกุฎเกลา

47 นางสาว นภาพร อาจวิชัย รพ.จุฬาลงกรณ

48 นางสาว นริสา สะมาแอ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

49 นาย นันทณัฏฐ ตาระกา สถาบันโรคผิวหนัง

50 นางสาว นัยนา แจงประจักษ ศูนยมะเร็งลพบุรี

51 นาง นารี เชิดดํารงคศิริกุล รพ.ระยอง

52 รอยตรีหญิง น้ําทิพย คงทอง รพ.คายธนะรัชต

53 นางสาว นิตติยาพร บุษษงค รพ.กรุงเทพพัทยา

54 นาง นิตยดา กลิ่นพวง รพ.สมุทรปราการ

55 นาง นิตยา ทองเงิน รพ.ขอนแกน

56 นางสาว นิตยา บุญศรี รพ.นพรัตนราชธานี

57 นางสาว นิตยา ศรีเจริญจิระ รพ.เจาพระยา

58 นางสาว นุจริน แกวแสน รพ.ตากสิน

59 นางสาว นุชนารถ ศิริไพบูลย รพ.ศิริราช

60 นาง นุสรา ธนูสูตร รพ.วิชัยยุทธ

61 นาง บัณฑิตา จาดนอก รพ.ศรีนครินทร ขอนแกน

62 นางสาว บุษกร แกวเขียว สถาบันประสาทวิทยา

63 รอยเอกหญิง เบญจมาพร หาญณรงค รพ.คายธนะรัชต

64 นางสาว ประทุมพร ลิขิตกาญจน รพ.สุราษฎรธานี

65 นางสาว ประภัสสร ผองแผว รพ.สรรพสิทธิประสงค

66 นาง ประภัสสร เย็นชื้น รพ.ชลบุรี
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67 นางสาว ปริยากร จุมพล รพ.เจาพระยา

68 นางสาว ปรีดา อุนเสียม รพ.พัทลุง

69 นางสาว ปวันนุช กลิ่นมาลี รพ.สงขลานครินทร

70 นางสาว ปาริชาติ อุมอยู รพ.ชัยนาทนเรนทร

71 นางสาว ปยาภรณ โทวันนัง รพ.จุฬาลงกรณ

72 นางสาว ผกาทิพย บุญศรี รพ.ศรีสะเกษ

73 นางสาว พนิดา รัตนวาร รพ.ตากสิน

74 นาง พยอม บัวบาง รพ.ราชบุรี

75 นางสาว พรชฎา หอมสุด รพ.ราชบุรี

76 นาง พรนิภา ลีละธนาฤกษ รพ.ชัยภูมิ

77 นาง พรรณธิชา จงสงากลาง รพ.ชัยภูมิ

78 นาง พรสวรรค สังขทอง รพ.พระนารายณมหาราช

79 นางสาว พัชราภรณ หงษระนัย รพ.แมสะเรียง

80 นาง พัชริญา ยิ่งกําแหง รพ.รอยเอ็ด

81 นางสาว พัชรินทร ปยะภาคุณวัฒน รพ.พุทธโสธร

82 นางสาว พัชรี ชูทิพย รพ.พัทลุง

83 นาง พิชญจิรา คิดถูก รพ.เลย

84 นาย พิบูลย นันทพงศไพศาล รพ.ระยอง

85 นางสาว พิมพใจ คําเครือ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

86 นาง พิมพมาดา บุญนาค รพ.ราชบุรี

87 นางสาว พิมพสุดา กรรณิการ รพ.ตากสิน

88 นางสาว พิมวิภา พันสา รพ.เลย
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89 นางสาว พิราวรรณ พิญญพงษ รพ.สรรพสิทธิประสงค

90 นางสาว พิศสมร หมายสุข รพ.สรรพสิทธิประสงค

91 นาง เพ็ญพิชญา ปนประยูร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

92 นางสาว เพ็ญภัค พวงพันธุดี รพ.ศูนยนครปฐม

93 นาง ไพรินทร แข็งขัน ศูนยมะเร็งอุดรธานี

94 นางสาว ภรณทิพย อภัย รพ.สรรพสิทธิประสงค

95 เรืออากาศเอกหญิง ภัทรพร เซงกิ้ม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

96 นางสาว ภัทรานุช ภูคํา รพ.ชุมแพ

97 นาง ภัทรียา ภูษิต รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

98 นางสาว ภิรมยา เที่ยงแปน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

99 นาง มนทกาล นพพรชัย สถาบันประสาทวิทยา

100 นางสาว มโนนาฎ วัฒนะโชติ รพ.ศูนยลําปาง

101 นางสาว มัลลิกา พรสงวนทรัพย รพ.ชลบุรี

102 นาง มีนา มหาวงศ รพ.ศูนยนครปฐม

103 นางสาว ยุวดี ธรรมสนิท รพ.ระยอง

104 นางสาว รวิวรรณ โมกขรัตน รพ.รอยเอ็ด

105 นางสาว รสกร ปสมแสง รพ.เจาพระยา 

106 นาง ระเบียบ เถียรหนู รพ.ศูนยลําปาง

107 รอยเอกหญิง รัชนู หนูทอง รพ.พระมงกุฎเกลา

108 นาง รัตนาภรณ เดล รพ.อุดรธานี

109 นาง รุงนภา เกษคํา รพ.ศรีสะเกษ

110 นางสาว รุงนภา หาญกลา รพ.สรรพสิทธิประสงค
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111 นาง รุจิรา แกนณรงค รพ.จุฬาลงกรณ

112 นางสาว เรณู สมประสงค รพ.พุทธโสธร

113 นาง เรวดี ดาศรี รพ.สรรพสิทธิประสงค

114 นาง ลักขณา เมินดี รพ.ปราสาท

115 นางสาว วรรภา โพตะริ รพ.จุฬาลงกรณ

116 นางสาว วไลพร สุพงศ รพ.ราชบุรี

117 นางสาว วัชราภรณ บุตรีวงษ รพ.หนองบัวลําภู

118 นางสาว วันเพ็ญ ทุงศรีแกว วชิรพยาบาล

119 นาง วัสรารัตน พุทธิกาญจนกุล รพ.นพรัตนราชธานี

120 นางสาว วาสนา ทาบึงกาฬ รพ.แมสอด

121 นางสาว วิภาจิตต นิคําโม รพ.นวมินทร

122 นาง วิภาวรรณ รอนยุทธ รพ.จุฬาลงกรณ

123 นาย วิระศักดิ์ อินขาว รพ.สงขลา

124 นาง วิไลวรรณ ประเดิมชัย รพ.ราชบุรี

125 นาง ศรินรัตน วัฒนากิติภรณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

126 นาง ศรีสุดา หมัดตะพงศ รพ.กระบี่

127 นางสาว ศศิธร คุมพงษ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

128 เรืออากาศเอกหญิง ศันศนีย มังคละศิริ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

129 เรืออากาศเอกหญิง ศิริกมล คุมรักษา รพ.จันทรุเบกษา

130 นางสาว ศิริกาญจน รินฤาษี รพ.แมสะเรียง

131 นางสาว ศิริขวัญ เนินปลอด รพ.ชลบุรี

132 นางสาว ศิริบังอร พลชา รพ.สุขุมวิท
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133 นางสาว ศิริภัณฑ ภูผิว รพ.จุฬาลงกรณ

134 นางสาว สมจิต ศุภกิจมงคล รพ.พุทธโสธร

135 นางสาว สมทรัพย ฝอยทอง รพ.อุดรธานี

136 นางสาว สาคร ชูกลิ่น รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

137 นางสาว สิรลักษณ ทองหุย รพ.สงขลานครินทร

138 นางสาว สุกัญญา ภูแขงนอก รพ.หนองบัวลําภู

139 นางสาว สุจิตรา แนวไธสง รพ.นวมินทร 9

140 นาง สุชาดา เรืองจินดา รพ.พระนครศรีอยุธยา

141 นางสาว สุดารัช พุมสมบัติ รพ.บางสะพาน

142 นาง สุดารัตน แรวงคคต รพ.นครพนม

143 นางสาว สุติมา ไทยสงวน รพ.จุฬาลงกรณ

144 นางสาว สุทาพิพัช นาคโต สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

145 นางสาว สุธิดา สีมวง รพ.พระนารายณมหาราช

146 นาวาตรีหญิง สุนันทา แกวคํา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

147 รอยเอกหญิง สุนิสา พันธุระ รพ.พระมงกุฎเกลา

148 นางสาว สุปราณี คําโสภา รพ.ตากสิน

149 นางสาว สุพรรณี อาจกลา รพ.จุฬาลงกรณ

150 นาง สุพาพร ตันดี รพ.ขอนแกน

151 นางสาว สุภนิดา ฟกศร รพ.ราชบุรี

152 นางสาว สุภลักษณ นอใส สถาบันประสาทวิทยา

153 นาง สุภัสรา วงษชู รพ.ชุมแพ

154 นางสาว สุภาพร พรมแกว รพ.ศรีนครินทร ขอนแกน
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155 นาง สุรัสวดี พูลเสม รพ.เลิดสิน

156 นาย สุไลมาน สามะอาลี รพ.ศูนยยะลา

157 นางสาว เสาวภา  สุวรรณคช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

158 นาง แสงระวี มีมงคล รพ.ระยอง

159 นางสาว หทัยทิพย ทิพยพิมล รพ.บางสะพาน

160 นาง หนูเวียน บุญเสนา รพ.สรรพสิทธิประสงค

161 นางสาว อนัญญา ผลจันทน รพ.ศูนยนครปฐม

162 นางสาว อภรรัตน อินจัน รพ.สงขลานครินทร

163 นางสาว อภิชญา สุปุ รพ.แมสอด

164 นาง อมรรัตน เดชทองคํา รพ.วชิระภูเก็ต

165 นาง อรทัย ศรีสวัสดิ์ รพ.สมุทรปราการ

166 นาง อรนุช วรรณกูล รพ.พัทุลง

167 นางสาว อรวรรณ วุฒิโสภณ รพ.เลิดสิน

168 นางสาว อรอุมา เหลาเขตกิจ รพ.จุฬาลงกรณ

169 นางสาว อรุณรุง ฉัตรเฉลิมกิจ รพ.หัวเฉียว

170 นางสาว อรุณวรรณ วงษเดิม รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

171 นาง ออ เหี่ยงมณี รพ.ดําเนินสะดวก

172 นางสาว อังคณา บมเกลี้ยง วชิรพยาบาล

173 นาง อัมพร สหัสชาติ รพ.ปราสาท

174 นางสาว อารยา สุระขันธ รพ.ยโสธร

175 นาง อุทัยวรรณ เนาวพิริยวัฒน รพ.สุรินทร

176 เรืออากาศเอกหญิง อุไรวรรณ พิจิตร รพ.จันทรุเบกษา
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177 นาง อุษณี ถาวรชาติ รพ.มหาราชนครราชสีมา

178 นางสาว อุษา ถนอมทรัพย รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

179 นาง อุษา พันธุกิจ รพ.สุราษฎรธานี
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