
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว รุงทิพย พงษเจริญวรัญู คณะแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

2 นางสาว วิรัญชนา ปกครองบาน คณะแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

3 นางสาว ธนัชพรรณ ไกรทอง รพ.กบินทรบุรี

4 นาง มาจุรี โชติพนัง รพ.แกลง

5 นางสาว วรรณา รักจิตร รพ.โคกสําโรง

6 นางสาว สุรียพร โพธิ์ชวย รพ.จุฬาภรณ

7 นางสาว ชนัญชิดา พัดทอง รพ.จุฬารัตน 3

8 นางสาว จีรวรรณ เอกอุ รพ.จุฬาลงกรณ

9 นางสาว ณิชกานต สุขสวัสดิ์ รพ.จุฬาลงกรณ

10 นางสาว นัฐธิมา พลแสน รพ.จุฬาลงกรณ

11 นางสาว นันทิดา โพธิ์ชัย รพ.จุฬาลงกรณ

12 นางสาว นารีรัตน ฉัตรกันภัย รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว รุงลาวัณย สมะพันธุ รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว อัจฉรา ปานดี รพ.จุฬาลงกรณ

15 นางสาว วันเพ็ญ ปนเขตร รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

16 นางสาว วัลลี ตีระภา รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

17 นางสาว กัลยา ฉลองดํารงค รพ.ชลบุรี

18 นางสาว กานตพิชา งามตา รพ.ชลบุรี

19 นางสาว จันทรจิรา อุดมขันธ รพ.ชลบุรี

20 นาง ชุลินดา ทิพยเกษร รพ.ชลบุรี

21 นางสาว กิ่งแกว พิมพภักดี รพ.ชลประทาน

22 นางสาว จุติภรณ นกไธสง รพ.ชลประทาน

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 30

ระหวางวันที่ 6 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-3135  ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2557
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23 นางสาว ดรุณี แสนทวีสุข รพ.ชลประทาน

24 นางสาว ดอกเทียน สรอยสังวาลย รพ.ชลประทาน

25 นางสาว รสสุคนธ ศิริรัตน รพ.ชลประทาน

26 นาง รําพึง ทับแถม รพ.ชลประทาน

27 นางสาว วารุณี แทนทอง รพ.ชลประทาน

28 นางสาว สุดารัตน วงษบุตร รพ.ชัยภูมิ

29 นางสาว สุวภัทร สุขปาน รพ.ชัยภูมิ

30 นางสาว กัลยาณี กอกุศล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

31 นาง รักชนก ปญญา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

32 นาง รําไพร ไวแสน รพ.เซกา

33 นาง พัชรา ศิริพันธ รพ.ตราด

34 นาง มาลี อนันตนาวีนุสรณ รพ.ตราด

35 นางสาว รัชนี ฉิมนุมาศ รพ.ตราด

36 นาง อารี วิจิตธรรมภาณี รพ.ตราด

37 นางสาว พิมพาพรรณ สมคิด รพ.ตากสิน

38 นางสาว สุคนทิพย นาคขํา รพ.ตากสิน

39 นางสาว อมรา สารปง รพ.ตากสิน

40 ร.ต.ท.หญิง จินดานุช ธงกระโทก รพ.ตํารวจ

41 นาง พรทิพย รัตนบุรี รพ.ทุงสง

42 นางสาว อิสราวดี บิลหมาด รพ.ทุงสง

43 นางสาว จันทรเพ็ญ สุขสมแดน รพ.ธนบุรี 1

44 นางสาว เสมอใจ ไชยวงษ รพ.ธนบุรี 1
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45 นางสาว ณัฐกฤตา เจริญราช รพ.นครพนม

46 นางสาว ทิพยธารักษ เดชขันธ รพ.นครพนม

47 นาง สิริภัคฏ แพรไพศาล รพ.นครพนม

48 นาง อรอุมา ขันทีทาว รพ.นครพนม

49 นาง ธิดารัตน โชติพิพัฒน รพ.นครพิงค

50 นาง ปราณี เมธาภรณ รพ.นครพิงค

51 นางสาว รุงมิตร ดาวสนั่น รพ.นครพิงค

52 นางสาว ฐิติมา เมฆสมุทร รพ.นราธิวาสราชนครินทร

53 นางสาว ลาตีปะ หะยีกือเตะ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

54 นางสาว กนกอร อมรวัฒนานนท รพ.นวมินทร

55 นางสาว นิตยา ดางเกษี รพ.นวมินทร

56 นางสาว วิภารัตน แถมวรรณ รพ.นวมินทร

57 นางสาว ศิริรัตน โนโชติ รพ.นวมินทร

58 นางสาว ชนกสุดา ยะสะกะ รพ.นวมินทร 9

59 นางสาว วัชรีย แดนดี รพ.นวมินทร 9

60 นางสาว เรืองอุไร นพพิทักษ รพ.นางรอง

61 นาง ดาราวรรณ เจยทองศรี รพ.นาน

62 นางสาว พฤกษา จันทรผองศรี รพ.บานแพว

63 นางสาว อมรรัตน เกิดโสฬศ รพ.บานแพว

64 นางสาว วิภา ลิขิตพงศพิพัฒน รพ.ป.แพทย

65 นาง สุชาดา เผื่อนงูเหลือม รพ.ป.แพทย

66 นางสาว ปริณดานันท โรจนบุญญรัสมิ์ รพ.ปราสาท
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67 นางสาว กัญญา ฉิ่งสูงเนิน รพ.ปากชองนานา

68 นางสาว สิตานัน บาลัน รพ.เปาโลเมโมเรียล

69 นางสาว อุทัยวรรณ ศิริเชิดฉันท รพ.พระนครศรีอยุธยา

70 นางสาว นุจลี สีจันไชย รพ.พระนั่งเกลา

71 นางสาว รัตนาวรรณ อนุกูล รพ.พระนั่งเกลา

72 นางสาว สิริมนต สืบแกวอุทัย รพ.พระนารายณมหาราช

73 นางสาว อนุสรา เพ็ชรสันทัด รพ.พระนารายณมหาราช

74 นาง อัจฉรา ผิวผอง รพ.พระนารายณมหาราช

75 นางสาว ฐิติรัตน สงสาร รพ.พระมงกุฎเกลา

76 ร.อ.หญิง ปาริชาติ ใจมูล รพ.พระมงกุฏเกลา

77 รอยเอกหญิง วิลัยลักษณ ตอมใจ รพ.พระมงกุฏเกลา

78 นางสาว กาญจณา บัวหอม รพ.พหลพลพยุหเสนา

79 นาง ชลาลัย นริสศิริกุล รพ.พหลพลพยุหเสนา

80 นางสาว ทัศวรรณ ผิวนวล รพ.พหลพลพยุหเสนา

81 นาง เรณู วิรุณพันธ รพ.พหลพลพยุหเสนา

82 นางสาว ณัฐพร เขื่อนแกว รพ.พะเยา

83 นางสาว สายสุนีย สุวรรณ รพ.พัทยาเมโมเรียล

84 นางสาว ณัฐพร จันทนา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

85 นาง นีรนุช ผงผาย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

86 นาง ปนัดดา ทองกระสัน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

87 นางสาว ปทมา ธนูพันธชัย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

88 นาง พัชรินทร เลิศลักษมี รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
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89 นางสาว รักชนก คดคง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

90 นางสาว รุงทิวา แสงมา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

91 นาง วัฒนา พระรอด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

92 นางสาว สวาง ปานบัว รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

93 นางสาว กาญจนา ภาษิต รพ.พุทธโสธร

94 นางสาว คนิดา กินะชัย รพ.พุทธโสธร

95 นางสาว ปนัดดา คุณาวุฒิ รพ.พุทธโสธร

96 นางสาว อนงครัก แหลวไธสง รพ.พุทธโสธร

97 นาง พัชรินทร โนนนอก รพ.เพชรบูรณ

98 นาง บุญเลิศ จันทรดี รพ.โพธาราม

99 เรืออากาศโทหญิง เบญจวรรณ บุญชวย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

100 นาง แกวกาญจน กุลวงศ รพ.มหาราชนครราชสีมา

101 นาง ธฤษวรรณ จังอินทร รพ.มหาราชนครราชสีมา

102 นาง ปทมา สันทัด รพ.มะการักษ

103 นางสาว ปยวัลย กุมวาป รพ.มะเร็งลพบุรี

104 นางสาว พรรณวดี เกตราช รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี

105 นาง อัญญารัตน มุสิกะ รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี

106 นาง คนึงนิตย สอนวงษา รพ.มาบตาพุด

107 นางสาว ณัฐพร พลเมฆ รพ.แมสอด

108 นางสาว พรรณทิพย เกียรติสิน รพ.แมสอด

109 นางสาว จิตรประภา ชัยเดช รพ.ราชวิถี

110 นางสาว ธัญญพร ขันทะสีมา รพ.ราชวิถี
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111 นางสาว ปรียานุช โคขุนทด รพ.ราษฎรบูรณะ

112 นาง ลัดดา เอี่ยมประดิษฐ รพ.เลิดสิน

113 นางสาว วัชรี ลิ้นจี่ รพ.เลิดสิน

114 นางสาว วารินา หนูพินิจ รพ.วชิระภูเก็ต

115 นางสาว อังคณา สมศรี รพ.วชิระภูเก็ต

116 นาง ปุณยนุช เสนหา รพ.ศรีสะเกษ

117 นางสาว สุรียพร สายเพชร รพ.ศรีสะเกษ

118 นางสาว เมธวดี ชื่อดํารงรักษ รพ.ศิริราช

119 นางสาว สายชล งบครบุรี รพ.ศิริราช

120 นางสาว ตวงรัชต ภวังคะรัต รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

121 นาย ประณต อิ่มใจจิตร รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

122 นางสาว สุทธาทิพย สุธาวา รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

123 นางสาว ชมพูนุท เส็งสาย รพ.ศูนยนครปฐม

124 นางสาว ปรียาภรณ ตาทองศรี รพ.ศูนยนครปฐม

125 นางสาว มัสตูรอ อาแซ รพ.ศูนยยะลา

126 นางสาว อรนิตย แซล่ํา รพ.ศูนยยะลา

127 นาง ฉันทนา สายศรีโกศล รพ.สงขลา

128 นาง ยลดา ไชยรัตน รพ.สงขลา

129 นางสาว รุจิรา เลขาลาวัณย รพ.สงขลานครินทร

130 นางสาว สุชาดา เสาวภาคย รพ.สงขลานครินทร

131 นางสาว วนิดา พิมสมาน รพ.สงฆ

132 นางสาว เอื้องฟา แกนคํา รพ.สงฆ
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133 นางสาว กาญจนา เพิ่มพูล รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

134 นาง รัชดา อินทะนัย รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

135 นาง สมจิตร ไพบูลยภัทรพงศ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

136 เรือตรีหญิง ภิญญาพัชญ เทพแกว รพ.สมเด็จพระปนเกลา

137 นางสาว นันทวรรณ อวมบุญมี รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

138 นางสาว ศันสนีย ประเสริฐลักษณา รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

139 นางสาว เกศสิริ สระบัวคํา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

140 นางสาว เบญจวรรณ เทพสาวงศ รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

141 นาง จันทนา วงศกลม รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

142 นางสาว ชัฏฐชรีย ชัยศิลป รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

143 นางสาว ปวีณา ศรีเจริญไพบูลย รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

144 นางสาว มณีรัตน โสมศรีแพง รพ.สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

145 นาง วนิดา สุทธิอาจ รพ.สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

146 นางสาว ลลิตา ชอกลาง รพ.สรรพสิทธิประสงค

147 นาย สัญญาลักษณ สรพิมพ รพ.สรรพสิทธิประสงค

148 นางสาว สุจิตรา จันทรแกว รพ.สรรพสิทธิประสงค

149 นางสาว กรกนก แกวพิลา รพ.สระบุรี

150 นาง ราตรี ขาววรรณะ รพ.สระบุรี

151 นางสาว กนิษฐา เมืองไทย รพ.สุราษฎรธานี

152 นางสาว จุฑามาศ ไกรวงษ รพ.สุราษฎรธานี

153 นางสาว รังสิมา ทิพยชิต รพ.สุราษฎรธานี

154 นาง วรรณภา จิรานันท รพ.สุราษฎรธานี



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 30

ระหวางวันที่ 6 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-3135  ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2557

155 นาง วราพร เรืองสวัสดิ์ รพ.สุราษฎรธานี

156 นางสาว อัจฉรา บูรณากูล รพ.สุราษฎรธานี

157 นางสาว จีรนันทร พอกพูน รพ.สุรินทร

158 นางสาว ฐิตารีย วรางกูร รพ.สุรินทร

159 นาง วัลลดา ปทมจิตร รพ.สุรินทร

160 นาง ศรีสุภา เรืองแข รพ.สุรินทร

161 นางสาว สมจิต แซจึง รพ.สุรินทร

162 นางสาว ดวงวดี แซตัน รพ.สุไหงโกลก

163 นาง นูรีสา เดนศุภกุล รพ.สุไหงโกลก

164 นาง ดอกไม ภูมิพานิชย รพ.หนองบัวลําภู

165 นางสาว อรทัย แฝกสิน รพ.หนองบัวลําภู

166 นางสาว ธนาวรรณ สายวงศ รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล

167 นางสาว เปรียวทิพย นักรํา รพ.อํานาจเจริญ

168 นาง สมถวิล ธุระพระ รพ.อุดรธานี

169 นาง เสาวลักษณ วัดแกว รพ.อุดรธานี

170 นางสาว ดวงฤทัย อินแกววงศ รพ.อุมผาง

171 นาง ศิรินาถ สังฆะมณี รพ.อุมผาง

172 นางสาว ธณิดา ออนนอม สถาบันประสาทวิทยา

173 นางสาว อรวรรณ สุระทด สถาบันมะเร็งแหงชาติ

174 Mis Omvilay Phone VANNASONE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

175 Miss Thong Thip TAVANIKONE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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