
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นาย อัครพล แกววิเชียร คณะแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร & วชิรพยาบาล

2 นาย สาโรจน คําทรัพย รพ.กระทุมแบน

3 นาย ปยะมิตร จิระรัตนากร รพ.กระบี่

4 นางสาว เนตรนภิศ สําเนียงดี รพ.กรุงเทพคริสเตียน

5 นางสาว พรทิพา อากาศวรรธนะ รพ.กรุงเทพคริสเตียน

6 นางสาว รัชนีวรรณ กาเด็น รพ.กาญจนดิษฐ

7 นางสาว เสาวนีย เพ็งจางค รพ.ขอนแกน

8 นางสาว อุมาพร วรรณาหาร รพ.ขอนแกน

9 นางสาว จิระมารถ กระเปาทอง รพ.โคกสําโรง

10 นาย สราวุธ อินทรพล รพ.โคกสําโรง

11 นาง จิราภรณ ผิวก่ํา รพ.จุฬาภรณ

12 นางสาว เกตุวดี สวัสดิวงศ รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว จรวยพร วงศขจิต รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว ธัญพร รัตนบุรี รพ.จุฬาลงกรณ

15 นางสาว นภัสวรรณ ขําเกษม รพ.จุฬาลงกรณ

16 นางสาว นภาพร สุบงกช รพ.จุฬาลงกรณ

17 นางสาว นิภาภรณ ศรีสรอย รพ.จุฬาลงกรณ

18 นางสาว นุชสรา บัวมาศ รพ.จุฬาลงกรณ

19 นาย พงศวิทย ศรีปนแกว รพ.จุฬาลงกรณ

20 นางสาว มาลินี ชื่นแสงจันทร รพ.จุฬาลงกรณ

21 นางสาว ยุพารัตน ดวงแกว รพ.จุฬาลงกรณ

22 นางสาว รัชกรณ นพวงค รพ.จุฬาลงกรณ

ชื่อ - นามสกุล
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23 นางสาว วริศา ศรีธนสาร รพ.จุฬาลงกรณ

24 นางสาว อังสุมา ขอนสระคู รพ.เจาพระยา

25 นางสาว พนิดา ศุภกา รพ.ชลบุรี

26 นาง วีราพร ฤทธิ์งาม รพ.ชลบุรี

27 นางสาว เกศกนก มั่นคง รพ.ชัยภูมิ

28 นาย ณัฐพล นุนสะพาน รพ.ชัยภูมิ

29 นางสาว ปริศนา แซงภูเขียว รพ.ชุมแพ

30 นางสาว ปยฉัตร วังหมื่น รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

31 นาง สมถวิล เดชมนต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

32 นางสาว ศิรินภา บานเย็น รพ.ดําเนินสะดวก

33 นางสาว จินตนา สังขลาโพธิ์ รพ.ตรัง

34 นางสาว นิสารัตน จิตบุญ รพ.ตรัง

35 นางสาว ปุณณดา โภคพิบูลย รพ.ตราด

36 นาง ปยะมาศ เถื่อนวงษ รพ.ตากสิน

37 นางสาว วรรณนา โตสันเทียะ รพ.ตากสิน

38 นางสาว สุรียพร สมัย รพ.ตากสิน

39 พ.ต.อ.หญิง ชลธร เชี่ยวสมุทร รพ.ตํารวจ

40 นาง สุทิศา กัณฑะสุวรรณ รพ.ทาศาลา

41 นาง รัชรินทร ศรีสกุล รพ.นครนายก

42 นาง กุสุมา พรหมวิศาสตร รพ.นครพนม

43 นางสาว นิชนันท ยาวัตร รพ.นครพนม

44 นางสาว พัชรินทร ปราบมีชัย รพ.นครพนม
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45 นางสาว ศรีสุดา ศรีวรสาร รพ.นครพนม

46 นางสาว จิตติภรณ แสงทอง รพ.นพรัตนราชธานี

47 นางสาว ณัฐณิชา ทาทะลักษณ รพ.นพรัตนราชธานี

48 นางสาว ศิริเพ็ญ แกวประดิษฐ รพ.นภาลัย

49 นาง สายพิณ พันธเสน รพ.นภาลัย

50 นางสาว กาสมะห อูมา รพ.นราธิวาสราชนครินทร

51 นางสาว นิปารีดะห เจะดอเลาะ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

52 นางสาว นูรฮานานี หะยีสาและ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

53 นางสาว จีระนันท คูณผักแวน รพ.นางรอง

54 นาง ฐิติรัตน ประสิทธิ์กูล รพ.นางรอง

55 นาง ธัญรดี กติยศ รพ.นาน

56 นาย จเด็ด ตันเอี่ยม รพ.บางไผ

57 นาง เตือนใจ ปรีชา รพ.บางพลี

58 นาง นิตยา จารุรักษ รพ.บางละมุง

59 นาง อัญชลี วงศสามารถ รพ.บางละมุง

60 นางสาว ดรุณี สุวรรณศรี รพ.บางสะพาน

61 นางสาว ดารุณี นมัสไธสง รพ.บุรีรัมย

62 นางสาว มยุรี เรียบรอย รพ.บุรีรัมย

63 นางสาว พนัชกร ฟองมูล รพ.ประสาทเชียงใหม

64 นาง รัศมิ์กุล อทุมชาย รพ.ประสาทเชียงใหม

65 นางสาว ทัตชญา สุนทราเมธากร รพ.ปากชองนานา

66 นางสาว พัชรินทร ดวงคํา รพ.พนมสารคาม
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67 นาง สุธิดา ชื่นบาน รพ.พนมสารคาม

68 นาง ธารินี ใจดี รพ.พระนารายณมหาราช

69 ร.ท.หญิง กุลธิดา ไกลถิ่น รพ.พระมงกุฎเกลา

70 ร.อ.หญิง ฐิติกานต วงศคํา รพ.พระมงกุฎเกลา

71 ร.ท.หญิง นัทธชนัน สุศิวะ รพ.พระมงกุฎเกลา

72 ร.อ.หญิง นิชานันท ลีเลิศยานนท รพ.พระมงกุฎเกลา

73 ร.อ.หญิง ปริยาภรณ สุมารินทร รพ.พระมงกุฎเกลา

74 ร.อ.หญิง พิมลณัฏฐ มณีประสิทธิ์ รพ.พระมงกุฎเกลา

75 พันตรีหญิง อรชร ภาศาศวัต รพ.พระมงกุฎเกลา

76 นางสาว กนกพรรรณ กาญจนฉายา รพ.พหลพลพยุหเสนา

77 นางสาว จินตชุตา เหมือนจิตต รพ.พหลพลพยุหเสนา

78 นางสาว ฐิตาภรณ กระตาย รพ.พหลพลพยุหเสนา

79 นางสาว ปริยากร วังศรี รพ.พหลพลพยุหเสนา

80 นางสาว มัทนากรณ พุกทา รพ.พหลพลพยุหเสนา

81 นาง อรวรรณ ชอวิเชียร รพ.พหลพลพยุหเสนา

82 นาง อรทัย โพธิสาร รพ.พัทยาเมโมเรียล

83 นาย ณัฐภูศิษฐ ยิ้มพวย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

84 นางสาว สุกัญญา สัจถาอุน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

85 นางสาว กวิตา สุจริตวรกุล รพ.พุทธโสธร

86 นางสาว เบญจ จันทราภิรมย รพ.พุทธโสธร

87 นางสาว น้ําฝน นอยกลาง รพ.มหาราชนครราชสีมา

88 นาง บุริณลักษณ ภัคธนากาญจน รพ.มหาราชนครราชสีมา
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89 นาง พนิดา นิติสารวงศ รพ.มหาราชนครราชสีมา

90 นาง รัตติญา ถัดพลกรัง รพ.มหาราชนครราชสีมา

91 นางสาว เดือนเพ็ญ แสนสุวรรณดี รพ.มหาสารคาม

92 นางสาว อมร ดีสม รพ.มหาสารคาม

93 นางสาว ลักขณา ศรีวงศรัตน รพ.มะการักษ

94 นางสาว วนิภา วงษเนตร รพ.มะเร็งลพบุรี

95 นาง จุฑามาศ อินสัน รพ.แมสอด

96 นาง วรัญญา อรชัยพันธลาภ รพ.แมสอด

97 นางสาว วิดาพร เพ็ญศรี รพ.รวมแพทยหนองคาย

98 นางสาว เบญจวรรณ มะลารวม รพ.รอยเอ็ด

99 นาง สมใจ สงครินทร รพ.รอยเอ็ด

100 นางสาว อรัญญารัตน นาควิไล รพ.ราชธานี

101 นางสาว ดารุณี สกุลไทย รพ.ราชวิถี

102 นางสาว สิริลักษณ บัวทองรังสิมา รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

103 นางสาว ชญานันท ตัญญาภักดิ์ รพ.เลย

104 นาง โสภิตา แกวยาศรี รพ.เลย

105 นาง จีราภรณ มวงแกว รพ.เลิดสิน

106 นางสาว โศรยา หมายสําราญ รพ.เลิดสิน

107 นางสาว อุไรวรรณ ขยัน รพ.เลิดสิน

108 นางสาว กุริตา กชบวรธนสาร รพ.วชิระภูเก็ต

109 นางสาว ธันทริมา พลานิสงค รพ.วชิระภูเก็ต

110 นางสาว รุงฤดี เวชวนิชสนอง รพ.วชิระภูเก็ต
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111 นางสาว สวางวรรณ พิทยานฤมาน รพ.วชิระภูเก็ต

112 นางสาว สุนทรีญา พุฒซอน รพ.วชิระภูเก็ต

113 นางสาว จริยา บูชากุล รพ.วิภาราม-ชัยปราการ

114 นาง วรนุช ชาญสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

115 นางสาว ศรีมงคล ยุพา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

116 นาย ณรงค กลั่นความดี รพ.ศิริราช

117 นางสาว ทัศนีย วงศเกียรติ์ขจร รพ.ศิริราช

118 นาง สุภาพร นูญศิริ รพ.ศิริราช

119 นางสาว นันทวัน อารีชน รพ.ศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพฯ

120 นางสาว วราภรณ พิชัยกุล รพ.ศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพฯ

121 นางสาว วิภาวรรณ ขันธแกว รพ.ศูนยนครปฐม

122 นางสาว สมฤดี ตันเจริญ รพ.ศูนยนครปฐม

123 นางสาว หฤทชนัน แกวบูชา รพ.ศูนยนครปฐม

124 ร.ท.หญิง ดลบันดาล เศวตวงศ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

125 ร.อ.หญิง พรปวีณ พรหมสุวรรณ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

126 ร.อ.หญิง สายพิน บุญยศ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

127 นางสาว สุพรรณิการ โพธิ์รุง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

128 นางสาว สิริญาภรณ โคตรชมภู รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

129 นาย เอนก บุดดีคํา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

130 นางสาว ชนิดาภา กมลศรี รพ.สมุทรปราการ

131 นางสาว ณัฐธิดา บุญถนอม รพ.สมุทรปราการ

132 นาง ธัญสินี อาสนไพบูลย รพ.สมุทรปราการ



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 33

ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-5191  ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

133 นาง นฤมล บุญหลง รพ.สรรพสิทธิประสงค

134 นางสาว พิสมัย จําปาทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค

135 นางสาว ภิชญาภา สํารองพันธ รพ.สรรพสิทธิประสงค

136 นาง มัสยา วรรณโสภา รพ.สรรพสิทธิประสงค

137 นางสาว วาสนา มวลสุข รพ.สรรพสิทธิประสงค

138 นางสาว สมคิด ผาเหลา รพ.สรรพสิทธิประสงค

139 นาง ดารณี ปานมน รพ.สระบุรี

140 นาง ภัชรา กลิ่นเกลา รพ.สระบุรี

141 นาง เกวดี สิงหชัย รพ.สังขะ

142 นางสาว พินิจเนตร อรโมน รพ.สังขะ

143 นาง พัชรินทร แปงกันทา รพ.สันปาตอง

144 นางสาว วิลาวรรณ กันทะสี รพ.สันปาตอง

145 นางสาว จารุดา หอมหวล รพ.สิรินธร

146 นางสาว ภัททกุล จันทรสวาท รพ.สิรินธร

147 นางสาว จามจุรี แปนเขียว รพ.สุราษฎรธานี

148 นางสาว ผกามาศ เชาวทัศน รพ.สุราษฎรธานี

149 นางสาว พิมพทิพย ชูมีบุญ รพ.สุราษฎรธานี

150 นางสาว ลลิตา หอมกอ รพ.สุราษฎรธานี

151 นางสาว วรรณิภา โสมะเกิด รพ.สุราษฎรธานี

152 นาง วิจิตรา บริเพ็ชร รพ.สุไหงโก-ลก

153 นางสาว ชนิดา แควแวว รพ.อุดรธานี

154 นาง นิตยา ชัยกิจมงคลกุล รพ.อุดรธานี
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155 นางสาว พัชรีพร ชาภู รพ.อุดรธานี

156 นาย สมประสงค วงษละคร รพ.อุดรธานี

157 นางสาว สุดารัตน คงทรัพย รพ.อุดรธานี

158 นางสาว กรรณิกา แปลงดี รพ.อุตรดิตถ

159 นางสาว แสงเดือน พุฒลา รพ.อุตรดิตถ

160 นางสาว จินตวีย เต็มสมุทร รพ.อุมผาง

161 นาง ทัศนีย พันธุโสดา รพ.อุมผาง

162 นางสาว สรอยสน ทรัพยพาลี รพ.อุมผาง

163 นางสาว กรกฏ กลอมสวัสดิ์ รพ.เอกชล 2

164 นางสาว อุษณีย รวมรักษ รพ.เอกชล 2

165 นาง ขวัญใจ มอนไธสง สถาบันบําราศนราดูร

166 นางสาว วัลภา ดิสสา สถาบันบําราศนราดูร

167 นางสาว อัจฉรา ประสิทธิสุขสม สถาบันบําราศนราดูร

168 นาง นิภาวรรณ บุญนวม สถาบันประสาทวิทยา

169 นาง วัลวิสา ตั้งสกุล สถาบันประสาทวิทยา

170 นาง ศตพร โสดานาค สถาบันประสาทวิทยา

171 Miss Phoudsavanh SINGSUVONG สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

172 Mrs Tounkeo SOUPHANKHAYSY สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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