
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ เขียวตี๋ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

2 นางสาว กรณิการ พวงมะลิ รพ.มหาชัย

3 นาง กัตติกา ติดวงษา รพ.จุฬาลงกรณ

4 นางสาว กันญาณี รัตนชีวพงศ รพ.สุรินทร

5 นาง กัลยา เจือจันทร รพ.สุรินทร

6 นาง กัลยา พรมโนภาศ รพ.ประสาทเชียงใหม

7 นาง กัลยาณี โพธิ์รัง รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

8 นางสาว กาญจนา โกกิละนันทน สถาบันบําราศนราดูร

9 นางสาว กิ่งกนก จํานงค รพ.สุราษฎรธานี

10 นางสาว กิตติมา สัชชานนท รพ.ปราสาท

11 นาย กิติศักดิ์ ศรีนวล รพ.ศิริราช

12 นางสาว ขนิษฐา สุนกิจ รพ.สงขลานครินทร

13 นาง ขวัญชนก เอี่ยมนวม รพ.พหลพลพยุหเสนา

14 นาง ขวัญฤทัย ไวยเกษี รพ.โคกสําโรง

15 นาง ขวัญศิริ จงไกรจักร รพ.ตรัง

16 ร.อ.หญิง เขมวันต นาคออน รพ.คายธนะรัชต

17 นางสาว คณิศร เทียนทอง รพ.ศูนยนครปฐม

18 นางสาว แคทธริน แซวาง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

19 นางสาว จงถนอมพรรณ จันทรรักษ สถาบันบําราศนราดูร

20 นาย จรัสพงษ สัมพันธ รพ.แมคคอรมิค

21 น.ต.หญิง จามจุรีย เพชรรักษ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

22 นางสาว จารุวรรณ กองแกว รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 34

ระหวางวันที่ 10 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-5191  ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
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23 นางสาว จารุวรรณ วิเชียรทอง รพ.บานโปง

24 นางสาว จิดาภา อุตรธิยางค รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

25 นาง จิตรลดา เอี่ยมเจริญ รพ.พหลพลพยุหเสนา

26 นาง จิรสุดา อยูสุข รพ.เพชรบูรณ

27 นางสาว จิราทิพย ชัยสิทธิ์ รพ.สุราษฎรธานี

28 นางสาว จิราภรณ ขําดี รพ.เจาพระยา

29 นางสาว จิราภรณ ชิณโสม รพ.เทพรัตนนครราชสีมา

30 นางสาว จิราภรณ เอกพันธุ รพ.บีเอ็นเอช

31 นาง จีรวรรณ ตันเจริญ รพ.พหลพลพยุหเสนา

32 นางสาว จุฑาทิพย จิตรแกว รพ.ตรัง

33 นางสาว จุฑามาศ พยัคฆิน รพ.สงขลานครินทร

34 นางสาว จุฑารัตน ดวงจันทรตุย รพ.ประสาทเชียงใหม

35 นางสาว จุไรรัตน ภูกงลี รพ.นวมินทร 1

36 นางสาว ชนัญชิดา ทองเกลี้ยง รพ.สรรพสิทธิประสงค

37 ร.อ.หญิง ชนามา เปการี รพ.พระมงกุฎเกลา

38 นางสาว ชลธิชา รอดเชื้อ รพ.มะเร็งลพบุรี

39 นางสาว ชลลดา แกนแกว รพ.วิภาราม ชัยปราการ

40 นางสาว ชลิดา รัตนภิญโญพงษ รพ.จุฬาลงกรณ

41 นางสาว ชวนชม พันธุจินะ รพ.ธนบุรี

42 นาง ชุติมา เห็มภูมิ รพ.พนมสารคาม

43 นาย ไชยา โชติวิชาศิริกุล รพ.ตาคลี

44 นางสาว ฐานุตรา เสียงใส รพ.พระมงกุฎเกลา
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45 นางสาว ฐิติมา ธรรมเพชร รพ.พัทลุง

46 นางสาว ณักษลภัส พุกนา รพ.อุมผาง

47 น.ต.หญิง ณัฏฐ เอื้อเจริญโชคสกุล รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

48 นางสาว ณัฐฑมณน โพธิ์งาม รพ.พหลพลพยุหเสนา

49 นางสาว ณัฐมณฑ ปนตาวงศ รพ.หลวงพอทวีศักดิ์

50 นาง ณิชาพิมพ ฤทธิเพชรอัมพร รพ.พระนารายณมหาราช

51 นางสาว ดารณี คชสาร รพ.กรุงเทพคริสเตียน

52 นาง ดาริกา ยินดีทิพย รพ.นราธิวาสราชนครินทร

53 นางสาว ตรีนุช ผักไหม รพ.สุรินทร

54 นางสาว ทอรุง จันทรดวง รพ.กรุงเทพคริสเตียน

55 นาง ธนปยา อยูเผือก รพ.พระมงกุฎเกลา

56 นางสาว ธิดารัตน พรหมรักษ รพ.จุฬาลงกรณ

57 นางสาว นงคนุช บัวทอง รพ.พระนารายณมหาราช

58 นาง นงนุช บุญสง รพ.กระบี่

59 นางสาว นงลักษณ เดชมณี รพ.สุราษฎรธานี

60 นางสาว นภชนก ใสพระเพลิง รพ.สมุทรปราการ

61 นางสาว นันทกา แสนอุโมงค รพ.แมคคอรมิค

62 นาง นันทณภัส ตาปราบ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

63 นางสาว น้ําทิพย จันทาโภ รพ.จุฬาภรณ

64 นางสาว น้ําฝน บุญยกิตานนท รพ.จุฬาลงกรณ

65 นางสาว นิตยา ศรีสุข รพ.พุทธโสธร

66 นางสาว นิตยา ศิริวรรณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
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67 นางสาว นิตเยาว ไชยทองรักษ รพ.พัทลุง

68 นางสาว นิศรา หลวงใน คณะแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร วชิรฯ

69 นางสาว นุชนภา สุวรรณจักร รพ.แมสอด

70 นางสาว นุชนาฎ สมัญญา รพ.ชลบุรี

71 นางสาว นุชรี ดําคง รพ.วชิระภูเก็ต

72 นางสาว เบญจมาศ แกวเงิน รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

73 นางสาว ปฐมา กาลศิลป รพ.จุฬาลงกรณ

74 นางสาว ปพิชญา จันทรุสอน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

75 นาย ปรีชา พุทธวงค สถาบันบําราศนราดูร

76 นางสาว ปวีณา จันธิดา รพ.แมระมาด

77 นางสาว ปทมาวดี ฝายทะแสง รพ.ศิริราช

78 นางสาว ปทมาวดี ศรีเตชะ รพ.บางปะกอก 1

79 นาง ปยดา สอนพูด รพ.ขุขันธ

80 นาง ปยะมาศ เกิดแสง รพ.ศูนยนครปฐม

81 นางสาว พนิดา คงพวง รพ.พัทลุง

82 นางสาว พนิดา ประเสริฐลักษณา รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

83 นาง พเยาว สันหลี รพ.สุราษฎรธานี

84 นางสาว พรทิพย หนูพระอินทร รพ.วชิระภูเก็ต

85 นาง พรรณี อารีเอื้อ รพ.รอยเอ็ด

86 นาง พอตา รัตนพันธ รพ.จุฬาลงกรณ

87 นางสาว พัทธรินทร พีระพันธ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

88 ร.อ.หญิง พิจิตตรา พรหมคําแดง รพ.พระมงกุฎเกลา
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89 นาง พิชชากรณ สินทะเกิด รพ.ชลบุรี

90 นางสาว โพระดก บุญชู รพ.ตากสิน

91 น.ต.หญิง ภริตพร ชื่นอุระ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

92 นางสาว ภัชอิงคกานต ชมภูหลง รพ.ธนบุรี

93 นางสาว ภัสสร หนอคําสุก รพ.แมสอด

94 นาย ภานุพงศ โพสาวัง รพ.มะเร็งอุดรธานี

95 นางสาว มธุรส ทามาตย รพ.ปราสาท

96 นางสาว มนัสพร เวียงนนท รพ.รอยเอ็ด

97 นางสาว มัณทนา ไมจันทร รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

98 นางสาว ยุวพรรณ ศิลาจันทร รพ.สามพราน

99 นาง ยุวพา สีแสง รพ.สุราษฎรธานี

100 นาง เยาวลักษณ สุขวงษ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

101 นางสาว รจนา กดนอก รพ.ธนบุรี

102 นาย รมยรัชต ปลื้มคิด รพ.พนมสารคาม

103 นางสาว รวงผึ้ง ทาชาง รพ.อุมผาง

104 นางสาว ระวิวรรณ ทองยอด รพ.ชุมแพ

105 นางสาว รุงนภา ปลั่งกลาง รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

106 นาง รุงนภา พัขนี รพ.ปากชองนานา

107 นางสาว รุจิรา พันธปญญากรกุล รพ.แมระมาด

108 นางสาว รุจิรา หลวงฤทธิ์ รพ.เกษมราษฏร บางแค

109 นางสาว ฤดีมาศ นาควิมล รพ.นภาลัย

110 นางสาว ฤทัยรัตน ไชยรินทร รพ.จุฬาลงกรณ
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111 นางสาว วทันยา ชื่นรส รพ.ชลบุรี

112 นางสาว วนิดา สองเมือง รพ.เกษมราษฏร บางแค

113 ร.อ.หญิง วรรณพร พานิชย รพ.พระมงกุฎเกลา

114 นางสาว วรรณรดา หนูแกว รพ.มหาราชนครราชสีมา

115 นางสาว วรรดี รักอิ่ม รพ.สงขลานครินทร

116 นางสาว วันเพ็ญ เบ็ญสัน รพ.สงขลานครินทร

117 นางสาว วันวิสาข ใจธรรม รพ.นางรอง

118 พ.ต.หญิง วัลลภา ชมจิตร รพ.อานันทมหิดล

119 นาง วิภากรณ เชาวนอย รพ.แมระมาด

120 นางสาว วิภาวรรณ เพ็ชรกุล รพ.เลิดสิน

121 นางสาว วิลาวัล ผลพลอย รพ.วชิระภูเก็ต

122 นางสาว วิไลลักษณ ศิริสําราญ รพ.รอยเอ็ด

123 นางสาว ศศิธร ศิริรัมย รพ.นางรอง

124 นางสาว ศศิวิมล บัวพงชน รพ.ตากสิน

125 ร.ท.หญิง ศศิวิมล ศิริมุสิกะ รพ.พระมงกุฎเกลา

126 นางสาว ศิญนิกัญพร เสือคุมวญา รพ.มะการักษ

127 นางสาว ศิริกุล มงคล รพ.สรรพสิทธิประสงค

128 นางสาว ศิริขวัญ คํานอย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

129 นางสาว ศิรินทรา จินดารักษ คณะแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร วชิรฯ

130 นางสาว ศิริพันธ มีนุน รพ.สงขลานครินทร

131 นาง สาลินี เจะดือเระ รพ.ปตตานี

132 นางสาว สาวิตรี จันทรศรี รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
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133 นางสาว สิริภา วันหรั่ง รพ.พุทธโสธร

134 นาง สิริลักษณ ธเนศอนันต รพ.สิงหบุรี

135 นางสาว สิริลักษณ นาจันทรหอม รพ.มหาราชนครราชสีมา

136 นางสาว สิวินีย คูณโห รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์

137 นางสาว สุกัญญา พูลทรัพย รพ.จุฬาลงกรณ

138 นาง สุขสันต พรหมศวร รพ.สุรินทร

139 นางสาว สุณัฐชา จันทรคํา รพ.ตากสิน

140 นางสาว สุดาพร คําตะเพชร รพ.ชัยภูมิ

141 นางสาว สุดารัตน พรมศรี รพ.สุรินทร

142 นางสาว สุนทรี สิงหราช รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

143 นาง สุนารี กฤติยา รพ.รอยเอ็ด

144 นาง สุประพา ตันศิริ รพ.พหลพลพยุหเสนา

145 นางสาว สุพรรณี กันภัย รพ.นวมินทร 1

146 นางสาว สุพัตตรา ประเสริฐทรัพย รพ.นพรัตนราชธานี

147 นางสาว สุพินยา ดวงรัตน รพ.ธนบุรี

148 นางสาว สุภมาส ธยากรพิสิทธิ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

149 นาง สุภัทรสร สุมมาตย รพ.สรรพสิทธิประสงค

150 นางสาว สุภาภรณ ไชยลา รพ.สุรินทร

151 พ.จ.อ.หญิง สุมิตรา ชางปลิง รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

152 นางสาว สุรัตนดา สุขศรี รพ.นภาลัย

153 นางสาว สุรัสวดี โคตรชมภู รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

154 นางสาว สุวรรณา ออนแสงจันทร รพ.มหาราชนครราชสีมา
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155 นางสาว สุวรรณี บรรณวิทย รพ.เจริญกรุงประชารักษ

156 นาง สุวรรณี ภูบัว รพ.ชัยภูมิ

157 นาง สุวิมล เลขพัฒน รพ.ศูนยนครปฐม

158 นางสาว เสาวลักษ แยมแสง รพ.โคกสําโรง

159 นางสาว โสพิศ อินทันแกว รพ.ปตตานี

160 นาง อมรรัตน กุสุโมทย รพ.อุทัยธานี

161 นางสาว อรชา สิงหสูง รพ.สิงหบุรี

162 นางสาว อรวรรณ เพชรคง รพ.ประจวบคีรีขันธ

163 นางสาว อังคณา พัฒนศิลป รพ.จุฬาลงกรณ

164 นางสาว อัจฉราภรณ ใจซื่อ รพ.มหาชัย

165 นางสาว อัจฉราวรรณ สุขสวัสดิ์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

166 นางสาว อาภา ชื่นบาล รพ.พหลพลพยุหเสนา

167 นางสาว อารีย มีสิทธิ์ รพ.บางละมุง

168 นางสาว อุไรวรรณ จออนันต รพ.สุราษฎรธานี
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