
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กุลนรี ภูนารถ ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

2 นาง สมใจ เองฉวน รพ.กระบี่

3 นาง เพ็ญศรี สําแดงฤทธิ์ รพ.กรุงเทพราชสีมา

4 นาง ศุภิสร พวงสีเคน รพ.กรุงเทพราชสีมา

5 นางสาว สุกัญญา นันทโกมล รพ.กองแพทยหลวง

6 รอยเอกหญิง ประภาภัทร บุญประภาศักดิ์ รพ.คายประจักษศิลปาคม

7 รอยโทหญิง มณีนุช สุทธสนธิ์ รพ.คายประจักษศิลปาคม

8 นางสาว เพิ่มเพ็ญ นอยตุน รพ.จุฬาภรณ

9 นางสาว ปาณิสรา เหลือลน รพ.จุฬารัตน 3

10 นางสาว ปนจันทร มุงงาม รพ.จุฬารัตน 3

11 นางสาว ธันยจิรา วิริยาเรืองกิจ รพ.จุฬาลงกรณ

12 นางสาว พิมลมาศ แกวพันเดิม รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว เพ็ญจันทร พุฒพันธ รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว สุธิพร สิมะโรจนกุล รพ.จุฬาลงกรณ

15 นาง สุปราณี ธาราธรรมรัตน รพ.จุฬาลงกรณ

16 นางสาว สุพัตรา สุทธิแสน รพ.จุฬาลงกรณ

17 นางสาว เสาวณีย จินดาหลวง รพ.จุฬาลงกรณ

18 นาง กฤติยา แสงอากาศ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

19 นาง สุพารัตน จิตหนักแนน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

20 นางสาว ณภัทธิดา พุมเรืองนาม รพ.เจาพระยา

21 นางสาว กิตติพร จิตใจตรง รพ.เจาพระยายมราช

22 นาง เบญจพร รัตนปรีชากุล รพ.เจาพระยายมราช

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 32

ระหวางวันที่ 5 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
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23 นางสาว นงลักษณ เครือเจริญ รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

24 นาง พรเพ็ญ จันทจร รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

25 นางสาว สําเนียง จอมขวัญ รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

26 นางสาว ปฐวี แสนคําวงค รพ.ชลบุรี

27 นางสาว เย็นจิตต พิพัฒนพงษ รพ.ชัยภูมิ

28 นางสาว วาสนา ดีหมื่นไวย รพ.ชัยภูมิ

29 นางสาว สุฑาทิพย วรพล รพ.ชัยภูมิ

30 นางสาว อมรรัตน ตาบประดับ รพ.ชัยภูมิ

31 นางสาว อริสา กุลนอก รพ.ชัยภูมิ

32 นางสาว ปฐมพร ชุมพลวีระพงษ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

33 นาง สุวรรณี ชัยขวัญ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

34 นาง วนิดา จับใจนาย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

35 นาง วาสนา พงศบรรดิ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

36 นาง จันทรฉาย ทาพริก รพ.ตราด

37 นาง ดาวรุง ศิริพันธ รพ.ตราด

38 นางสาว ดุษณี บุญธรรม รพ.ตราด

39 นางสาว ลักขณา วิสุทธิแพทย รพ.ตราด

40 นางสาว สุดสวาท สรอยเพ็ชร รพ.ตราด

41 นาง สุมาลี รัตนพิทักษ รพ.ตราด

42 นางสาว กนกวรรณ ไกรวาส รพ.ตากสิน

43 นางสาว ปวีณา ทิวงควรกุล รพ.ตากสิน

44 นางสาว รตินันท เพชรศรีชวง รพ.ตากสิน
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45 นาง สุภนิช หอมหวล รพ.ตากสิน

46 พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สืบดี รพ.ตํารวจ

47 นางสาว สุธิรา สารีเระ รพ.ทหารผานศึก

48 นางสาว ณัฐวดี หลวงขวา รพ.ทาสองยาง

49 นาย พูลศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ รพ.ทาสองยาง

50 นาง ปยะลักษณ แสนศรี รพ.นครพนม

51 นางสาว มนันยา ทาวนาง รพ.นครพนม

52 นาง ออมศิริ เพียรวิริยะ รพ.นพรัตนราชธานี

53 นางสาว ณัฐปนีย ดําหวัง รพ.นราธิวาสราชนครินทร

54 นาง โรสนี ดารามั่น รพ.นราธิวาสราชนครินทร

55 นางสาว ภัชราพร เฉยฉิว รพ.นวมินทร

56 นางสาว สาวิตรี มุกดาประเสริฐ รพ.นวมินทร

57 นางสาว สิรินันท เสาเวียง รพ.นวมินทร

58 นางสาว หทัยทิพย หาทวี รพ.นวมินทร

59 นางสาว ปภัสชนัญญ ชัยศรีรัมย รพ.นางรอง

60 นาง อุไรวรรณ วัดลอม รพ.บางสะพาน

61 นาย จิรวัฒน จรัลปรัชญานนท รพ.บานแพว (องคการมหาชน)

62 นางสาว รักชนก เฮงสิงโต รพ.บานแพว (องคการมหาชน)

63 นาง กรรณิกา กุลลา รพ.บานหมี่

64 นาย วรณัน โสภาพ รพ.บี เอ็น เอช

65 นาง วิภารัตน เอี่ยมสังข รพ.ปทุมธานี

66 นาง ลลิตวดี แอนปญญา รพ.ประสาทเชียงใหม



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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67 นางสาว สุชารินี ศรีสวัสดิ์ รพ.ประสาทเชียงใหม

68 นางสาว สุวิมล พูนสารยิ่ง รพ.ปราสาท

69 นางสาว อิสราภรณ เบาทอง รพ.ปราสาท

70 นางสาว อําพร ศรีสุวอ รพ.ปากชองนานา

71 นาง ยุวดี รวยรื่น รพ.พญาไท 2

72 นางสาว สุจิตรา วรรณสิงห รพ.พระนารายณมหาราช

73 นางสาว สุพัตรา สืบสุยะ รพ.พระนารายณมหาราช

74 รอยโทหญิง เกศสุดา น้ําขาว รพ.พระมงกุฎเกลา

75 รอยเอกหญิง ดวงกมล ดํารงคศิลป รพ.พระมงกุฎเกลา

76 รอยโทหญิง มนทกานติ์ สุขสถาพรเลิศ รพ.พระมงกุฎเกลา

77 นางสาว นันทกานต พัชรพจนาภรณ รพ.พหลพลพยุหเสนา

78 นาง ปรียา เทียบบาน รพ.พหลพลพยุหเสนา

79 นาง พรพิมล แสงจันทร รพ.พหลพลพยุหเสนา

80 นางสาว ไพวิน เทพรักษ รพ.พหลพลพยุหเสนา

81 นางสาว ษารินี จันทรอนันต รพ.พหลพลพยุหเสนา

82 นาง อรนุช โพระดก รพ.พหลพลพยุหเสนา

83 นางสาว ปยานุช โรจชะยะ รพ.พัทลุง

84 นางสาว อุบล เหมริหนี รพ.พัทลุง

85 นาง กัญญา วุฒิกานนท รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

86 นางสาว นิศาชล ผุริจันทร รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

87 นาง บุญญารัตน หาญพยัคฆ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

88 นาง อารีย บุญสูง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
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89 นางสาว นิ่มนวล ทาสุวรรณ รพ.เพชรบูรณ

90 นางสาว ฐิตารีย เกรียงไกรฉัตร รพ.มงกุฎระยอง

91 นางสาว วรรณา นัยนวล รพ.มหาชัย 2

92 นาง ชนิกานต วัฒนภิรมย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

93 นาง ยุพดี แกวพัฒน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

94 นางสาว สุรียรัตน โพธิ์งาม รพ.มเหสักข

95 นาง ธิติมา สมรูป รพ.มะการักษ

96 นางสาว วาสนา จิตนิยม รพ.มะการักษ

97 นาง สุพจนา สุขสุธากุล รพ.มะการักษ

98 นางสาว ซัลวานี ดาราแม รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี

99 นางสาว วาลินี เกิดสบาย รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี

100 นางสาว จันทรา สวยรูป รพ.มะเร็งอุดรธานี

101 นางสาว จารียา ผางพันธ รพ.มุกดาหาร

102 นางสาว ยุพารัตน ศรีหาญ รพ.มุกดาหาร

103 นาง วลีรัตน ขอบคุณ รพ.แมสอด

104 นางสาว สาริกา มิลิ รพ.แมสอด

105 นางสาว ธารทิพย เชวงกิจไพศาล รพ.แมสะเรียง

106 นางสาว รสสุคนธ ชัยเดช รพ.แมสะเรียง

107 นาง อัญชลี พฤกษาชีวะ รพ.ราชวิถี

108 นาย ณัฏฐพัฒ สันติเจริญผล รพ.ลําปลายมาศ

109 นาง นิติภา เพชรสิงห รพ.เลย

110 นาง สุภาพร บัวออน รพ.เลย
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111 นางสาว บุศรา นิติวัฒนชัย รพ.เลิดสิน

112 นางสาว ปนัดดา พันธเพียร รพ.เลิดสิน

113 นาง สุจิตรา แซหลี รพ.วชิระภูเก็ต

114 นางสาว สุชาตา แซฉั่ว รพ.วชิระภูเก็ต

115 นาง สุนันทา ระวิวรรณ รพ.วชิระภูเก็ต

116 นางสาว อรวรรณ เมืองสง รพ.วชิระภูเก็ต

117 นางสาว จีราภรณ กองจวง รพ.วังน้ําเย็น

118 นางสาว สุกัญญา กฤษณะกาฬ รพ.วังน้ําเย็น

119 นางสาว ขนิษฐา เขียวแสวง รพ.เวชศาสตรเขตรอน

120 นางสาว สุกัญญา มณีวงศ รพ.ศรีสะเกษ

121 นาง สุวรรณศรี กะตะศิลา รพ.ศรีสะเกษ

122 นาง จินตนาภรณ พานิชกิจ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

123 นางสาว ศศิธร ศรีสุขศิริพันธ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

124 นางสาว กาญจนา หนองแพล รพ.ศิริราช

125 นาง ชูศรี ชูทอง รพ.ศิริราช

126 นางสาว นันทนา ประสพสุข รพ.ศิริราช

127 นางสาว ภรณทิพย แซแต รพ.ศิริราช

128 นาง ศิริพร สุปงคลัด รพ.ศิริราช

129 นาง สุพรรณี ตัณฑโอภาส รพ.ศิริราช

130 นางสาว พรพรรณ งามสงา รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

131 นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์คํารพ รพ.ศูนยนครปฐม

132 นาง ปภังกร สีจะแปง รพ.ศูนยนครปฐม
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133 นางสาว จุฬาลักษณ มหานัด รพ.ศูนยอุดรธานี

134 นาง อมรลักษณ โยมเอียด รพ.สตูล

135 นางสาว กรกนก ปริพล รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

136 นาวาตรีหญิง จิตติมา มณีประเสริฐ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

137 นาวาตรีหญิง รพีพรรณ วิเศษไชยศรี รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

138 นาวาตรี สมเกียรติ อันผาสุข รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

139 เรือเอกหญิง อุรวี บุตรรัตน รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

140 นางสาว ดุษฎี ภูสกุล รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

141 นางสาว อารีรักษ ลือยศ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

142 นางสาว ระพีพรรณ คําแสนโคตร รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ

143 นางสาว เพ็ญภัทร นามบุบผา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

144 นางสาว สุภาดา ชวยรักษา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

145 นางสาว กัญชริญา สายสังข รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

146 นาง จตุพร พลธิรักษา รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

147 นางสาว ลีลาวดี ดีงาม รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

148 นาง ขนิษฐา ใจยั่งยืน รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

149 นางสาว รัตนาวดี สําราญพันธุ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

150 นาง ขวัญชนก พันกุม รพ.สมุทรปราการ

151 นาง พรพรรณ เมตไตรพันธ รพ.สมุทรปราการ

152 นางสาว สุกัญญา ถึกแปลก รพ.สมุทรปราการ

153 นางสาว มณีเนตร อินทรสด รพ.สรรพสิทธิประสงค

154 นาง ยุวธิดา ศรีนวล รพ.สรรพสิทธิประสงค
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155 นาง หนึ่งนุช หางถิ่น รพ.สระบุรี

156 นางสาว ออมใจ เที่ยงธรรม รพ.สระบุรี

157 นางสาว ทิพยาภรณ ชนะโยธา รพ.สิรินธร

158 นางสาว กรรณิการ ชนะภักดี รพ.สุราษฎรธานี

159 นางสาว จริยา สุขเมือง รพ.สุราษฎรธานี

160 นางสาว จารุณีย ชูขันธ รพ.สุราษฎรธานี

161 นางสาว จิตราภรณ ฟูแกว รพ.สุราษฎรธานี

162 นางสาว มนสิชา เด็กหลี รพ.สุราษฎรธานี

163 นางสาว ศศิธร รุงแดง รพ.สุราษฎรธานี

164 นางสาว ศิวาพร ขุนทอง รพ.สุราษฎรธานี

165 นางสาว สุพาภร ขํากลิ่น รพ.สุราษฎรธานี

166 นาง ณัฐกานต บุญโกง รพ.สุรินทร

167 นาง ดัชนี ผิวทวี รพ.สุรินทร

168 นางสาว ประภัสสร หนอแกว รพ.สุรินทร

169 นางสาว ปานทิพย ชํานินอก รพ.สุรินทร

170 นาง ภาวี สุเมธโสภณ รพ.สุรินทร

171 นาง สิริมาส ผลเจริญ รพ.สุรินทร

172 นางสาว สุดาพร ทองดี รพ.สุไหงโก-ลก

173 นาง ขวัญใจ ใจเสียสุ รพ.อุมผาง

174 นางสาว นิพิมพพร รั่วกุล รพ.อุมผาง

175 นางสาว เรณู สอนคํามี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
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