
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นาง กมลรัตน กาฬภักดี รพ.สรรพสิทธิประสงค

2 นางสาว กษมา มนเทวินท รพ.พุทธโสธร

3 นาง กษัตยตา วีระพันธ รพ.อํานาจเจริญ

4 นาง กัลยา ไพทูลย รพ.ทุงสง

5 นางสาว กุณฑลีพร สายสําลี รพ.สงขลานครินทร

6 นางสาว เกศรินทร โกสูงเนิน รพ.นพรัตนราชธานี

7 นางสาว จรรยา วัยเจริญ รพ.พุทธโสธร

8 นาง จริยา จันทวงศ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

9 นางสาว จันทรจิรา จุลกาญจน รพ.ตากสิน

10 นางสาว จันทรจิรา เพชรรอด รพ.สุราษฎรธานี

11 นางสาว จันทรตรี เหลืองตระกูล รพ.ซานคามิลโล

12 นางสาว จารุณี ศรีทองทุม รพ.ศิริราช

13 นางสาว จิตติมา สุทาบุญ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

14 นางสาว จิราภรณ พลับพลาไชย รพ.สมุทรปราการ

15 นางสาว จีรพร ทีสุกะ รพ.นครพนม

16 นางสาว จุฑาทิพย โพธิ์ทอง รพ.พระนารายณมหาราช

17 นางสาว จุฑาทิพย อุปพงศ รพ.หัวเฉียว

18 นาง ชนัดดา พันธมี รพ.ราชบุรี

19 นางสาว ชนาภา ตั้งไพศาลกิจ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

20 นาวาโทหญิง ชนิดา ลีลาอดิศร รพ.สมเด็จพระปนเกลา

21 นาง ชวนพิศ ศรีฟา รพ.เกาะสมุย

22 นาย ชานุพงษ ชัยสวาง รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 27

ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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23 นางสาว ชุติมา คงทอง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

24 นาง ชุติมา ภมรพันธ รพ.สุราษฎรธานี

25 นางสาว ญาณาทิพ ณะมี รพ.จุฬาลงกรณ

26 นางสาว ฐาปนีย ชัยกุหลาบ รพ.สระบุรี

27 นางสาว ฐิติกานต ดีสระวินิจ รพ.นางรอง

28 นาง ณภัสวรรณ มารักษ รพ.อํานาจเจริญ

29 ร.ท.หญิง ณัฏฐณิชา คําบูชา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

30 นางสาว ณัฐพิมพ จันทรกลัด รพ.พุทธโสธร

31 นาง ณิชาภา ภภาเขียวอน รพ.พระนารายณมหาราช

32 นางสาว ดวงแข สุขศิลป รพ.สมุทรสาคร

33 นาง ดวงรัตน นิยมเทศ รพ.มะการักษ

34 นางสาว ดาราวรรณ ภักดี รพ.หัวหิน

35 นาง ทัศนีย จูสิงห รพ.ชัยภูมิ

36 นางสาว ทัศนีย วงษตรี รพ.เกษมราษฎรบางแค

37 นาง ทิพยรัตน จอมคําสิงห รพ.บุรีรัมย

38 นาง ทุเรียน คําจัตุรัส รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

39 นาย ธนบัตร ยังวนิชเศรษฐ รพ.สุราษฎรธานี

40 นางสาว ธนัญชกร ชวยทาว รพ.อุทุมพรพิสัย

41 นางสาว ธันยมัย บุญมาศ รพ.สุราษฎรธานี

42 นางสาว ธาดา พบบุญ รพ.จุฬาลงกรณ

43 นางสาว ธิติมา โคตรพันธ รพ.ยโสธร

44 นาง ธิติมา ผานพินิจ รพ.อุทุมพรพิสัย
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45 นาง นงนุช ศรีแกว รพ.อํานาจเจริญ

46 นาง นงลักษณ ออนสุวรรณ รพ.ชัยภูมิ

47 นาง นพมาศน สุวรรณโชติ รพ.ชลบุรี

48 นาง นพวรรณ ครองยุทธ รพ.สรรพสิทธิประสงค

49 นางสาว นภาพร พลีเพื่อชาติ รพ.เลิดสิน

50 นางสาว นราภรณ พยุงเจริญ รพ.บุรีรัมย

51 นาง นฤมล ปราณีตพลกรัง รพ.มหาราชนครราชสีมา

52 นางสาว นฤมล พันธุไพร รพ.หนองบัวลําภู

53 นางสาว นวพร เชิงเชาวชาญ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  ม.กรุงเทพมหานคร

54 นางสาว นันทนา พีระภาค รพ.หนองบัวลําภู

55 นาวาตรีหญิง นันทพร สุบรรณเทพภูษิต รพ.สมเด็จพระปนเกลา

56 นาง นาตยา วิเชียรศิลป รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

57 นางสาว นิพพร เวชกุล รพ.พุทธโสธร

58 นางสาว นิภา ปกษิณ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

59 นางสาว นิยะดา ชิณะศรี รพ.พหลพลพยุหเสนา

60 นาง นิรมล สุธาวรรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค

61 นางสาว บุณฑริกา สําราญราษฎร รพ.ปทุมธานี

62 นางสาว ปทุมพร นอยฉิม รพ.ศิริราช

63 นางสาว ประภัสศร การถาง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

64 นางสาว ประภัสสร มาลี รพ.นครนายก

65 นางสาว ประภาพรรณ จันพิบูลย รพ.แมจัน

66 ร.ต.ท.หญิง ประภาศิริ สีนอย รพ.ตํารวจ
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67 นาง ปรีดา คงภักดี รพ.สงขลานครินทร

68 นาง ปาณิศา พูนธนางกูร รพ.วชิระภูเก็ต

69 นางสาว ปานดวงใจ ไทยดํารงคเดช คณะพยาบาลเกื้อการุณย  ม.นวมินทราธิราช

70 นาวาตรีหญิง ปาริชาติ มัชฌิมา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

71 นางสาว ปนฤทัย อนัญศักดิ์ รพ.ปากชองนานา

72 นางสาว ปยะธิดา บุญตะนัย รพ.จุฬาลงกรณ

73 นางสาว เผาพิมล เหลือเอก รพ.หัวหิน

74 นางสาว พจนา หงษเจริญ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

75 นางสาว พชรพร ชุมแสงศรี รพ.ตรัง

76 นาง พนิดา ทิพยแกว รพ.ทุงสง

77 นางสาว พนิตศนี ศรีรักษา รพ.สุราษฎรธานี 

78 นาง พรรณวดี เกษกุล รพ.อํานาจเจริญ

79 นาง พวงรัตน ศรีบุญ รพ.ชลบุรี

80 นางสาว พัชรี จริตเพ็ชร รพ.สระบุรี

81 นางสาว พัฒนาพร สุปนะ รพ.ศิริราช

82 นาวาตรีหญิง พิมพชนก โพธิ์สัย รพ.สมเด็จพระปนเกลา

83 นางสาว พิมพลอย ศิลาเงิน รพ.แมสอด

84 นางสาว พิมสวิยา ฤทธิ์หิรัญ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

85 นางสาว พิสมัย ธรรมนาม รพ.ราษฎรบูรณะ

86 นางสาว พีรภาว พฤกษีดา รพ.สิรินธร

87 นางสาว เพ็ญลักษณ นิลสันเทียะ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

88 นาง ไพรินทร เครือผือ รพ.สระบุรี
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89 พ.ต.หญิง ไพลิน ชินคํา รพ.คายจิรประวัติ

90 นางสาว ภัทรนันท สุสุทธิ รพ.จุฬาลงกรณ

91 นางสาว ภัทิรา ศุกระศร รพ.ราชบุรี

92 นางสาว ภัสรา วรรณสิทธิ์ รพ.โกสุมพิสัย

93 นางสาว ภารดี ชัยรัตน รพ.สุราษฎรธานี

94 นางสาว มนทกานณ นรักษมาก รพ.นวมินทร

95 นางสาว มะลิวัลย ทีฆภาคยวิศิษฏ รพ.ศิริราช

96 นางสาว มัตติกา ทองทุม รพ.โกสุมพิสัย

97 นางสาว เมตตา ไชยศรี รพ.สรรพสิทธิประสงค

98 นางสาว ยุพิน จันทรเพ็ง รพ.พระมงกุฎเกลา

99 นางสาว รัชนู ฤทธิ์มาร รพ.กุมภวาป

100 นาง รัตติกร พุฒิวณิชย รพ.สุราษฎรธานี

101 นาง รุงทิพย โกกะพันธ รพ.ศรีสะเกษ

102 นางสาว รุงนภา จอมธรรม สถาบันบําราศนราดูร

103 นาง รุงรัตน หวยหงษทอง รพ.ตากสิน

104 นางสาว รุงอรุณ พิพัฒนนนทชัย รพ.พหลพลพยุหเสนา

105 นางสาว รุจิรัตน ขุนเจริญ รพ.สุไหงโก-ลก

106 นางสาว รุชดาร โยะหมาด รพ.สงขลานครินทร

107 นางสาว รุสนี จะปะกิยา รพ.ศูนยยะลา

108 นาง ลัดดาวรรณ ทองเติม รพ.นครนายก

109 นางสาว ลียานา ดอนิ รพ.ศูนยยะลา

110 นางสาว วณิชฌา เต็มบุญประเสริฐสุข รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17
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111 นางสาว วนธร รุงโรจน รพ.บุรีรัมย

112 นาง วรรณเฉลิมขวัญ ปานสมุทร รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

113 นางสาว วรรณระวี อัคนิจ รพ.สระบุรี

114 นาง วรรณวิไล ดิษยวงศชัย รพ.มิชชั่น

115 นางสาว วรรณา กันหามอม สถาบันบําราศนราดูร

116 นาง วราภรณ ถิ่นจะนะ รพ.กุมภวาป

117 นาง วราภรณ ถูระวรณ รพ.อํานาจเจริญ

118 นางสาว วราภรณ ลายสนธิ์ รพ.สุรินทร

119 นางสาว วราภรณ สุริยธน รพ.มะการักษ

120 นางสาว วราลักษณ โพธิจักร รพ.คามิลเลียน

121 นางสาว วลัยภัทร ทองนที รพ.จุฬาลงกรณ

122 นางสาว วันเพ็ญ โพธิ์แกว รพ.ศรีสะเกษ

123 นางสาว วัลยา แกวกุดสิน รพ.สมุทรปราการ

124 นางสาว วิชดา แขโส รพ.พระนารายณมหาราช

125 นางสาว วิมลิน กลิ่นหวล รพ.ตากสิน

126 นางสาว วิลาวรรณ สุขนิรันดร รพ.ยโสธร

127 นางสาว วีรวรรณ สิทธิโสภณ รพ.ศิริราช

128 นาง ศลิตา แยมพึ่ง รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

129 นาง ศศิธร กระจายกลาง รพ.สุรินทร

130 นางสาว ศศิธร ใจกะเสิม รพ.ชุมแพ

131 นางสาว ศิริยา จันทรชื่น รพ.เกษมราษฎรบางแค

132 นาง สมทรัพย ครุธวงค รพ.มะเร็งอุดรธานี
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133 นาง สมนึก โสรจแสง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

134 นางสาว สมบูรณ ชิณวงศ รพ.ตากสิน

135 นาง สมสมัย ดาแกว รพ.มหาราชนครราชสีมา

136 นางสาว สยุมพร หัสศรุต รพ.ราชบุรี

137 นาง สายทอง นาควิมล รพ.ราชบุรี

138 นาย สายทอง พัดทะอําพัน รพ.สงฆ

139 นาย สิทธิชัย ชวยเกลี้ยง รพ.สุราษฎรธานี

140 ร.อ.หญิง สุกฤตญา ผาสีกา รพ.พระมงกุฎเกลา

141 นางสาว สุจิตรา มิตรจันทร รพ.สกลนคร

142 นางสาว สุจินดา แตมทอง รพ.นวมินทร

143 นาง สุชญา ปญพงศ รพ.นางรอง

144 นางสาว สุดคะนึง ดารานิษร คณะพยาบาลเกื้อการุณย  ม.นวมินทราธิราช

145 นางสาว สุดา สาวสุดชาติ รพ.ราชบุรี

146 นาง สุนทรี เกษบุรี รพ.เกาะสมุย

147 นาง สุนันทา ศรีวิโรจน สะเดา คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  ม.กรุงเทพมหานคร

148 นางสาว สุพนิต ชัยมงคลมณี รพ.ราชบุรี

149 นาง สุพร เจริญศักดิ์ รพ.นครนายก

150 นางสาว สุพรรณี วิเศษสุข รพ.ระนอง

151 นางสาว สุพัตรา กิจกองขจรชัย รพ.พหลพลพยุหเสนา

152 นาง สุพัตรา คลอยอรุณ รพ.จุฬาลงกรณ

153 นางสาว สุภาวดี คงไพฑูรย รพ.จุฬาลงกรณ

154 นางสาว สุมาลี ฝาซาย รพ.แมสอด
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155 นาง สุรีทร สงกลิ่น รพ.สระบุรี

156 นางสาว สุรีมาศย ไมเลิศ รพ.เจาพระยา

157 นาง สุรีย รอดศิริ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

158 นาง เสาวณีย ปนสุวรรณ รพ.และศูนยการแพทยวิชัยยุทธ

159 นางสาว โสภิดา จันทรสด รพ.สรรพสิทธิประสงค

160 นาง หทัยกาญจน ถนอมสมบัติ รพ.สกลนคร

161 นางสาว หนึ่งฤทัย อินมณี รพ.สรรพสิทธิประสงค

162 นางสาว อนุสรณ แขงขัน รพ.พหลพลพยุหเสนา

163 นาง อนุสรา แกววิชัย รพ.เกษมราษฎรรัตนาธิเบศร

164 นางสาว อนุสรา อะนุติ รพ.บุรีรัมย

165 นาย อภิชาติ สินธุวณิก รพ.สงฆ

166 นางสาว อภิสรา ปทุมทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค

167 นาง อรทัย ลิ้มสุขประเสริฐ รพ.เมตตาประชารักษ วัดไรขิง

168 นางสาว อรวรรณ พิมเพียร รพ.พุทธโสธร

169 นางสาว อรวรรณ ลิ้มลิขิตอักษร รพ.ราชบุรี

170 นาง อรอนงค นารถพินิจ รพ.สิงหบุรี

171 นางสาว อริยา ศรีทน รพ.สรรพสิทธิประสงค

172 นาง อรุรินทร กิตติสุขตระกูล รพ.ดําเนินสะดวก

173 นางสาว ออมใจ พูลสวัสดิ์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

174 นางสาว อังคณา จันทรอุย รพ.สุไหงโก-ลก

175 ร.ต.ท.หญิง อังควิภา ทาประสงค รพ.ตํารวจ

176 นางสาว อัญชลี มากบุญสง รพ.วชิระภูเก็ต
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177 นาง อัญชลี อินทะเสน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

178 นาง อุบลศรี อัมพปานิด รพ.สุราษฎรธานี

179 นาง อุไรวรรณ ศรีเพชร รพ.ตรัง

180 นางสาว เอ็มอร เครือผือ รพ.จุฬาลงกรณ

181 นางสาว เอมิกา ทวีสันทนีนุกูล รพ.ศูนยยะลา
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