
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว รุงนภา จันแสง รพ.กระบี่

2 นางสาว สุกัญญา สาโรจน รพ.กระบี่

3 นาง ณภัสร ไทยเกา รพ.กลาง

4 นางสาว น้ําเงิน โพธิ์ปน รพ.กลาง

5 นางสาว นิตยา เคนานัน รพ.คามิลเลียน

6 รอยโทหญิง พรรณทิวา เคหะฐาน รพ.คายสุรนารี

7 พันตรีหญิง วรานุตร สมานทรัพย รพ.คายสุรสีห

8 นางสาว สุนีรัตน อินทรทวี รพ.โคกสําโรง

9 นางสาว ณัฐญา บุญเสงี่ยม รพ.จุฬาภรณ

10 นางสาว ภัทรนิษฐ กองเตก รพ.จุฬารัตน 3

11 นางสาว รุงธิวา นักบุญ รพ.จุฬารัตน 3

12 นางสาว สุวิมล รักษาวงษ รพ.จุฬารัตน 3

13 นางสาว เจนจิรา ชาลือชัย รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว ชาคริญาณ บุญเกื้อ รพ.จุฬาลงกรณ

15 นาง ชื่นจิตต กอยสุวรรณ รพ.จุฬาลงกรณ

16 นางสาว ปารณีย แกวบัวรมย รพ.จุฬาลงกรณ

17 นางสาว รัดฎาวัน ศิริบรรพต รพ.จุฬาลงกรณ

18 นางสาว รุงรัตน งามนา รพ.จุฬาลงกรณ

19 นางสาว วิภารัตน สมบูรณ รพ.จุฬาลงกรณ

20 นาง ศิริลักษณ ออกสุข รพ.จุฬาลงกรณ

21 นาง สุวิมล สุจิตวนิช รพ.จุฬาลงกรณ

22 นางสาว สุภาณี จาประยูร รพ.เจริญกรุงประชารักษ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 29

ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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23 นางสาว อัจฉรา ยาโทน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

24 นางสาว ตติยา เจริญชัย รพ.ชลบุรี

25 นางสาว รุงนพนันท เขียวสุประเสริฐ รพ.ชลบุรี

26 นางสาว ภาศิริ เสงี่ยมจิตตเกษม รพ.ชัยนาทนเรนทร

27 นาง ปนัดดา แกวสอน รพ.ชัยภูมิ

28 นางสาว ศิริลักษณ บุญเสริม รพ.ชัยภูมิ

29 นางสาว พัชรา ไชยวรรณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

30 นางสาว วรัชญา ฟุงเจริญทรัพย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

31 นางสาว สุดารัตน ถวิลรัตน รพ.ดําเนินสะดวก

32 นาง ศิริรัตน รัตตมณี รพ.ตรัง

33 นางสาว กัลยา เข็มวิชัย รพ.ตากสิน

34 นางสาว ภัทราวิจิตร ศรีสังข รพ.ตากสิน

35 นางสาว รําไพร พรมพุย รพ.ตากสิน

36 รอยตํารวจโทหญิง จินดาพร มนตขลัง รพ.ตํารวจ

37 รอยตํารวจโทหญิง ณิชาดา สุวรรณ รพ.ตํารวจ

38 นางสาว จันทนา ถาวร รพ.ธนบุรี 1

39 นาย บุญยโรจน ขาวล้ําเลิศ รพ.ธนบุรี 1

40 นางสาว รวินทนิภา ปานสวาง รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

41 นางสาว อังคณา บุญศรี รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

42 นาง ซารีพะห อาลี รพ.นราธิวาสราชนครินทร

43 นาง ภัสรินทร ถิระผจญ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

44 นางสาว วัลลี ปรือปรัง รพ.นวมินทร 9
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45 นางสาว สุทธิลักษณ ฉิมกูล รพ.นางรอง

46 นาง พวงเพ็ญ ทองหอ รพ.บางสะพาน

47 นางสาว สุรีรัตน เหลืองสุริยา รพ.บางสะพาน

48 นาง ธีรพร ชมโลก รพ.บานโปง

49 นางสาว วรรณนา ผานาค รพ.บานโปง

50 นางสาว สายทอง ศรีสงา รพ.บานโปง

51 นางสาว พวงเพชร นิละดาห รพ.บานแพว

52 นางสาว สุภาวดี เห็นพรอม รพ.บานแพว

53 นางสาว สุภาวดี เสนาเจริญ รพ.บึงกาฬ

54 นางสาว สุวณี คําบุญเรือง รพ.บึงกาฬ

55 นาง แกวตา ศรีประดู รพ.บุรีรัมย

56 นาง สายรุง เจวรัมย รพ.บุรีรัมย

57 นางสาว วารุณี ยินดีใน รพ.ปทุมธานี

58 นางสาว สุพรรณิการ กันทะชมภู รพ.ปทุมธานี

59 นางสาว อรุณศรี ดอกงาม รพ.ปทุมธานี

60 นาย ปญญดนย นาคพนม รพ.ปากชองนานา

61 นาง จารุณี อรุณเรื่อ รพ.พระนั่งเกลา

62 นางสาว วชิรญา พงษพัฒน รพ.พระนั่งเกลา

63 รอยเอกหญิง ชโลธร ชัยชมภู รพ.พระมงกุฎเกลา

64 รอยโทหญิง ภณิตา บุตญาพันธ รพ.พระมงกุฎเกลา

65 รอยโทหญิง มัทนา สายพรมแจ รพ.พระมงกุฎเกลา

66 รอยโทหญิง ไหมทอง อินทรสุวรรณ รพ.พระมงกุฎเกลา
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67 นางสาว กนกวรรณ สันทัด รพ.พหลพลพยุหเสนา

68 นาง ชุณีกร สวัสดิ์มงคล รพ.พหลพลพยุหเสนา

69 นาง ฐิติพร อารีรอบ รพ.พหลพลพยุหเสนา

70 นางสาว สุกัญญา วิวัฒนวรกาญจน รพ.พหลพลพยุหเสนา

71 นางสาว กุสุมา เขียวพรึก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

72 นางสาว นุชนาถ ไกรรัตนเจริญ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

73 นางสาว ประภาพร ดอนชัย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

74 นางสาว พิมพกษมา ศรีชาติธนวัต รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

75 นางสาว สุนันทา พุมนุม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

76 นางสาว สุรีรัตน อากาศเมฆ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

77 นาง อํานวย อนอําไพ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

78 นางสาว อุษา ศรีเทศ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

79 นางสาว ภานิชา ก่ําศิริ รพ.พุทธโสธร

80 นางสาว จินตนา มาลัย รพ.แพร

81 นางสาว ธันยลัลน ถิ่นสอน รพ.แพร

82 นาง ณัชนรี ลพสุนทร รพ.มหาชัย 3

83 นาง วิลาสิณี เสริมใหม รพ.มหาราชนครราชสีมา

84 นาง สุจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา รพ.มหาราชนครราชสีมา

85 นางสาว กมลรัตน ตรีสุข รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

86 นาง เกษร แกวประดิษฐ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

87 นางสาว นงลักษณ ประภัสสร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

88 นางสาว ลัดดา ศรีปญญา รพ.มะการักษ
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89 นางสาว รัตติกาล มณีนุตร รพ.แมสอด

90 นางสาว ธารินี เจริญวงศา รพ.ราชบุรี

91 นางสาว รุงนภา พรหมฟง รพ.ราชบุรี

92 นาง สิรินภา เพชรภา รพ.ราชบุรี

93 นางสาว สุมาลี มาดีคาน รพ.ราชวิถี

94 นางสาว อรนุช ขวัญเมือง รพ.ราชวิถี

95 นางสาว มนัญญา แผนทอง รพ.เลิดสิน

96 นางสาว เสาวณิต โอบอวน รพ.เลิดสิน

97 นางสาว กัญญา กิตติสัตยกุล รพ.วชิระภูเก็ต

98 นางสาว สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รพ.วชิระภูเก็ต

99 นาง วนิดา จงไมตรีพร รพ.วิชัยเวชฯ ออมนอย

100 นาง ปทมพร แสงบุตร รพ.วิภาราม-ชัยปราการ

101 นางสาว ศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย รพ.เวชศาสตรเขตรอน

102 นางสาว สุพัตรา สืบเสน รพ.ศรีสะเกษ

103 นาง อรอนงค จันทรจรัสจิตต รพ.ศรีสะเกษ

104 นาง โยษิตา มหาคํา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

105 นาง เรณู เหี่ยวนา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

106 นางสาว เฟองฟา บุญยง รพ.ศิริราช

107 นางสาว เรือนแกว มนโกศล รพ.ศิริราช

108 นางสาว สุภารัตน พุฒดอน รพ.ศิริราช

109 นางสาว นภาปลันธน กันตะ รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

110 นางสาว สุภาพร หลาวทอง รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย
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111 นาย สุรชัย พุทธโส รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

112 นางสาว ฐิติมา อยูคง รพ.ศูนยนครปฐม

113 นางสาว ตุกตา ศุขเหมือน รพ.ศูนยนครปฐม

114 นางสาว ดาราณี ดอเลาะมะ รพ.ศูนยยะลา

115 นางสาว สุทธิกานต นวมประวัติ รพ.ศูนยยะลา

116 นางสาว สายรุง มูลวิชา รพ.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มข.

117 นางสาว สุวิมล วงษาจันทร รพ.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ มข.

118 นาง รุงจรัส ปานยิ่ง รพ.สงขลา

119 นาง สุมา แสงโสภา รพ.สงขลา

120 นางสาว นาถวดี สหวิริยะสิน รพ.สงขลานครินทร

121 นางสาว วิลาวัลย คงฉิม รพ.สงขลานครินทร

122 เรือเอก พัฒนเชษฐ นอยโกมุท รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

123 นาวาตรีหญิง ศิริขวัญ นุมเรืองรัน รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

124 เรือเอกหญิง จันทรุจี มาศโอสถ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

125 นาวาตรีหญิง นวิยา โตบุญมี รพ.สมเด็จพระปนเกลา

126 เรือตรีหญิง นิรมล รุงสวาง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

127 เรือเอก ประวิทย สมบุญ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

128 นางสาว ณชพัฒน สีผง รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

129 นาง อุรารัตน แจมจันทร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

130 นาง แกวใจ แสนพาน รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

131 นางสาว รุงอรุณ ทศชา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

132 นางสาว จิติณัฏ นนทศักดิ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
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133 นาง เบญจพร กองบูลยาพงษ รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

134 นางสาว กาญจนา กมลรัตน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

135 นางสาว ปยนุช ขุนเจริญ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

136 นาง สิริพร เหมะ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

137 นางสาว สุภาพร คําเพราะ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

138 นางสาว อุษา เชียงเงิน รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

139 นาง นิภารัตน องอาจ รพ.สรรพสิทธิประสงค

140 นางสาว เพ็ญพร แสวงวงค รพ.สรรพสิทธิประสงค

141 นาง สุภัคณิชา เสริญไธสง รพ.สรรพสิทธิประสงค

142 นางสาว นพมาศ พงษประจักษ รพ.สระบุรี

143 นาง วิไลวรรณ แสงธรรม รพ.สระบุรี

144 นางสาว สุวดี วงษพนม รพ.สวนสราญรมย

145 นางสาว ลัดดา แดงสุธา รพ.สําโรงการแพทย

146 นางสาว สุพรรณี แสงธาราทิพย รพ.สําโรงการแพทย

147 นางสาว อรวรรณ พิวัฒนวาชัยพร รพ.สิงหบุรี

148 นาง กนกศรี พิรอด รพ.สุราษฎรธานี

149 นางสาว จรีญา ภูนภาอําพร รพ.สุราษฎรธานี

150 นาย ฉัตรศิริ ปลื้มใจ รพ.สุราษฎรธานี

151 นาง ฉันทนา ชูแกว รพ.สุราษฎรธานี

152 นางสาว ดวงกมล พรหมมณี รพ.สุราษฎรธานี

153 นางสาว นิรมล ถึงสุข รพ.สุราษฎรธานี

154 นางสาว พัฒชรีย ปลอดภัย รพ.สุราษฎรธานี
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155 นาย สมบัติ ธรรมวาระ รพ.สุราษฎรธานี

156 นางสาว สุภาณี ศรีเมือง รพ.สุราษฎรธานี

157 นาง สุภาภรณ สวนานนท รพ.สุราษฎรธานี

158 นางสาว อุมาพร หัตถิยา รพ.สุราษฎรธานี

159 นาง นิภาภรณ ใจหนึ่ง รพ.สุรินทร

160 นาง วัชชรีภรณ รัตรสาร รพ.สุรินทร

161 นางสาว รัตนา ชูใจ รพ.สุไหงโก-ลก

162 นางสาว อารยา ตั้งมั่น รพ.สุไหงโก-ลก

163 นางสาว กาญจนา ชามนตรี รพ.หนองบัวลําภู

164 นางสาว จันทรเพ็ญ สีเมา รพ.หนองบัวลําภู

165 นาย สถาพร ผดุงชัย รพ.อางทอง

166 นางสาว อังคณา ฮุนนางกูร รพ.อางทอง

167 นางสาว อัญชลี นาคะเสนีย รพ.อางทอง

168 นางสาว อัษฎางค สุทนต รพ.อางทอง

169 นางสาว เสาวลักษณ พฤกรัตน รพ.อินทรบุรี

170 นางสาว รุจิรา ศุภวงศดีเลิศ รพ.อุทัยธานี

171 นาง สมปอง ดานอุดมโชติ รพ.อุทัยธานี

172 นางสาว พรทิพย ธนวรรณ รพ.อูทอง

173 นางสาว ณิรชา ศรีสุวัฒนานันท วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

174 นางสาว ยุพา ดีหลาย วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

175 นางสาว รัตนาภรณ ทุมคํา วท.แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

176 นางสาว ภารดี เรืองสัตย สถาบันมะเร็งแหงชาติ
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