
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ พงษชางอยู รพ.พระนารายณมหาราช

2 นางสาว กนกวรรณ วองการยนต สถาบันบําราศนราดูร

3 นาง กัสตูรี แวมะแอ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

4 นางสาว กุสุมาลย รามศิริ รพ.เลย

5 นางสาว แกวกาญจน เหลืองประเสริฐ รพ.พหลพลพยุหเสนา

6 นาย ขวัญใจ มีแกว รพ.สุรินทร

7 นางสาว จันทรนภัส ครองชื่น รพ.สุรินทร

8 นางสาว จินตนา นอยบาง รพ.ราชวิถี

9 นางสาว จินตนา สุวรรณออน รพ.พระนารายณมหาราช

10 นางสาว จิรภิญญา ปนจันทร รพ.อุมผาง

11 นาง จิระวรรณ มาศขาว รพ.สรรพสิทธิประสงค

12 นางสาว จิราพร แกนสาร รพ.สิรินธร

13 นาง จิราภรณ พูลผล รพ.จุฬารัตน 3 อินเตอร

14 นางสาว จุรี บุญใส รพ.ศิริราช

15 นางสาว จุฬารัตน อุปนันท รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 นางสาว จุฬาลักษณ ดวนใหญ รพ.ศรีสะเกษ

17 นางสาว ชนิดา พิพัฒน รพ.สุราษฎรธานี

18 นางสาว ชลนิชา สกุลรัตน รพ.กลาง

19 นาง ชื่น อินลา รพ.อุดรธานี

20 นาง ชุติกาญจน บุญมีสุข รพ.นภาลัย

21 เรือโทหญิง ชุลีพร ยุทธยงค รพ.สมเด็จพระปนเกลา

22 วาที่ ร.ต.หญิง โชฒิกา แตงออน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 35

ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-6154  ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2560



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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23 ร.ต.อ.หญิง โชษิตา ศรีนิศากร รพ.ตํารวจ

24 นางสาว ซูไฮลา อับดุลดานิง รพ.นราธิวาสราชนครินทร

25 นางสาว ญาณิสา ดึงประโคน รพ.จุฬาลงกรณ

26 นางสาว ณัฐชา จําปาศรี รพ.สิรินธร

27 นางสาว ดวงใจ พรมสิทธิ์ รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

28 นางสาว ดาริกา กุลชูศักดิ์ รพ.จุฬาลงกรณ

29 นาง ดํารงจิต ภูดาย รพ.ศรีสะเกษ

30 นางสาว ดุษฎี กิจเจริญ รพ.เซนตหลุยส

31 นางสาว เดือนแรม พิศาล รพ.สุราษฎรธานี

32 นางสาว ถนอมพร ทองปสโนว รพ.สุราษฎรธานี

33 นาง ทิพวัลย เย็นพยับ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

34 นางสาว ทิวาพร จุฬามณี รพ.ธนบุรี 1

35 นาย เทวัญ ยอดยิ่ง รพ.แพร

36 นาย ธเนศวร เข็มทิศ รพ.จุฬาลงกรณ

37 นางสาว ธิดาพร เทงสี รพ.นครปฐม

38 นางสาว นพรัตน ทองปลิว รพ.ตากสิน

39 นางสาว นภาพร สกุลเดชสําราญ รพ.แมสอด

40 ร.ต.หญิง นภาลัย พันละแหง รพ.พระมงกุฎเกลา

41 นางสาว นฤมล ใยฤทธิ์ รพ.ทักษิณ

42 นางสาว นิภาพร กุมภาษี รพ.จุฬาลงกรณ

43 นางสาว นิศารัตน หุนเกา รพ.หัวหิน

44 นาง นุจรี ถิ่นลําปาง รพ.สิงหบุรี



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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45 นาง นุชจิรา อายพิงคชัย รพ.ปาซาง

46 นาย เนรุวัฒน อนุตรี รพ.เกษมราษฎร บางแค

47 นาง เบ็ญจวรรณ ลอยวิเวก รพ.นภาลัย

48 นาง ปณิตา ขําประถม รพ.มหาราชนครราชสีมา

49 นาง ประไพพร วรรณพงษ รพ.จุฬาลงกรณ

50 นางสาว ประวีนา คําสอง รพ.บางมด

51 นาง ปราณี จิตรวงษ รพ.สิงหบุรี

52 นางสาว ปวีณา เส็งดอนไพร รพ.อูทอง

53 นางสาว ปาริชาต เพ็งเรือง รพ.หัวหิน

54 นางสาว ปริษา ชวงไธสง รพ.นางรอง

55 นางสาว ปยดา โลหะมาศ รพ.จุฬาลงกรณ

56 ร.ท.หญิง ปยะธิดา ศรีภูมิภักดิ์ รพ.พระมงกุฎเกลา

57 นาย พงศธร รุงเรือง รพ.จุฬาลงกรณ

58 นางสาว พนัชกร มุขตา รพ.สงขลานครินทร

59 นางสาว พนิดา จารุพงศ รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

60 นางสาว พรกมล สุทธิศรีวรากร รพ.จุฬาภรณ

61 นางสาว พรทิพย จาไธสง รพ.ลาดกระบัง

62 นางสาว พรทิพย แนมขุนทด รพ.มหาราชนครราชสีมา

63 นางสาว พรนิภา สินสวัสดิ์ รพ.จุฬาลงกรณ

64 นางสาว พรพิมล ไพเมือง รพ.สุราษฎรธานี

65 นางสาว พรรณวิภา อินทรยงค สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

66 นางสาว พรวลี หงษเวียงจันทร รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล
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67 นางสาว พรวิภา แซเจียว รพ.พระมงกุฎเกลา

68 นางสาว พัชราภรณ สายทอง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

69 นางสาว พัชราวลัย พัฒนเจริญวงศ รพ.ศิริราช

70 นาง พิมพทองธา สุวรรณโชติ รพ.ราชบุรี

71 นางสาว พิมพวรรณ แจมจํารัส รพ.เลิดสิน

72 นางสาว เพ็ญประภา ยุทธศรี รพ.กลาง

73 นาง ภัทรานิษฐ สารบรรณ รพ.ปทุมธานี

74 นาง ภานุมาศ เพี้ยนจันตรี รพ.พหลพลพยุหเสนา

75 นาย ภานุวัฒน แสนรัมย รพ.บางนา 1

76 นางสาว ภาสิกา กิมหงษ รพ.จุฬาลงกรณ

77 นางสาว มณีรัตน ชาติวงค รพ.พัทยาเมโมเรียล

78 นางสาว มณีรัตน รุงทวีชัย รพ.นครปฐม

79 นาง มณูศรี เพ็ชรคง รพ.เกาะสมุย

80 นางสาว มัณฑนา พินโย รพ.สงขลานครินทร

81 นางสาว ยุวดี หนูชู รพ.สงขลานครินทร

82 นางสาว โยธกา สําราญวงษ รพ.สมุทรปราการ

83 นางสาว รจนา หนูนันท รพ.มหาชัย 2

84 นางสาว รัตติกาล สุระใจ รพ.ศิริราช

85 นางสาว รัตนา นาคจันทร รพ.จุฬาลงกรณ

86 นางสาว รุงกานต ภูมิสถาน รพ.ธนบุรี 1

87 นางสาว ลักขณา ดงทา รพ.จุฬารัตน 3 อินเตอร

88 นางสาว ลักขณานาฏ บุราคร รพ.ศิริราช
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89 ร.ต.อ.หญิง ลินดา มุกดาจารุจินดา รพ.ตํารวจ

90 นางสาว วรภร เอมรื่น รพ.บานโปง

91 นางสาว วรรณเพ็ญ บุตรกันหา รพ.อุดรธานี

92 นางสาว วรรณิภา ทองศรี รพ.เลิดสิน

93 นางสาว วรารัตน รุงแจง รพ.บานโปง

94 นางสาว วรินทรพร ภัคคิธารวรรณ รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

95 นางสาว วลัญชนา เสมาทอง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

96 นางสาว วันดี โบศรี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

97 นางสาว วาทินันท โลหนารายณ รพ.นางรอง

98 นาง วาสนา ดวงเทพ รพ.ราชบุรี

99 นางสาว วาสินี จันทรวันเพ็ชร รพ.วชิระภูเก็ต

100 นาย วิคม เพ็งแสน รพ.อุดรธานี

101 นาย วิทยวุฒิ จันทรกระแจะ รพ.นครปฐม

102 นาย วินัย มากมูล รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

103 นาง วิภาวดี เทการ รพ.สุราษฎรธานี

104 นางสาว วิมลรัตน แสงมนตรี รพ.ธนบุรี 1

105 ร.อ.หญิง วิลาสินี นนตรี รพ.พระมงกุฎเกลา

106 นางสาว วีรา นันทวิสุทธิ์ รพ.ราชบุรี

107 นางสาว ศศิธร ชัยวังราช รพ.เจาพระยา

108 นางสาว ศศิธิดา ตอบประโคน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

109 นางสาว ศศิพัชร นาคดี รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

110 นางสาว ศศิวิมล ดิษฐรักษ รพ.จุฬาลงกรณ
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111 นางสาว ศศิวิมล นาวารักษ รพ.วชิระภูเก็ต

112 นางสาว ศิริพร สีปานนุน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

113 นางสาว ศิริมาศ โพธาราเจริญ รพ.จุฬาลงกรณ

114 นางสาว ศีจุฑา ณ สิงคราญ รพ.จุฬาลงกรณ

115 ร.อ.หญิง ศุภมน วิมุกตานนท รพ.พระมงกุฎเกลา

116 นาง ศุภลักษณ ศักดิ์มณี รพ.ธนบุรี 1

117 นางสาว สมถวิล เพชรนอก รพ.พิมาย

118 นางสาว สายรุง มูลวิชา รพ.ศูนยหัวใจสิริกิติ์

119 นางสาว สาวิตรี ละมอม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

120 นางสาว สําเลียง ฎิธิพิน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

121 นางสาว สุกัญญา ปญญา รพ.มะเร็งลพบุรี

122 นางสาว สุกาญดา ภาสอน รพ.ปากชองนานา

123 นางสาว สุชาดา เลาะหนะ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

124 นางสาว สุชาดา แสงบรรเจิดกุล สถาบันบําราศนราดูร

125 นางสาว สุชานันท ราชแปน รพ.สุราษฎรธานี

126 ร.ท.หญิง สุพัชยา สายวร รพ.คายประจักษศิลปาคม

127 นาง สุพาณี สังขานวม รพ.จุฬาลงกรณ

128 นางสาว สุภานี สัมฤทธิ์ดี รพ.สิงหบุรี

129 นางสาว สุภาวดี โมแพง รพ.รวมแพทยหนองคาย

130 นางสาว สุริยาภรณ อินทรภิรมย รพ.เกาะสมุย

131 นาง เสาวนีย ศรีสวัน รพ.รวมแพทยระยอง

132 นาง เสาวลักษณ ทวีกาญจน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
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133 นางสาว แสงดาว ภักดีราช รพ.บานผือ

134 นาง หนึ่งฤทัย ไหมเหลือง รพ.พระนครศรีอยุธยา

135 นางสาว อรทัย วงษแกว รพ.แมสอด

136 นาง อรนุช รัตนสิริวัฒนกุล รพ.มะการักษ

137 นางสาว อรพิน ชํานาญหมอ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

138 นางสาว อรพิน พลจร รพ.ตากสิน

139 นาง อรฤทัย ตะเฟย รพ.สรรพสิทธิประสงค

140 นาง อรัญญา เครือเทียน รพ.สกลนคร

141 นางสาว อักษิพร บุพศิริ รพ.สิรินธร

142 นางสาว อังคณา ติเสด รพ.เกษมราษฎร บางแค

143 นางสาว อังคณา เรือนเหมย รพ.อุมผาง

144 นางสาว อัจฉริยาภา ดิษฐโชติ รพ.พระนครศรีอยุธยา

145 นางสาว อัญชลี ไชยานนท รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

146 นางสาว อัญชลี แซลอ รพ.พหลพลพยุหเสนา

147 นาง อัณธิกา โตอวม รพ.ราชวิถี

148 นาง อัมพรรัตน บุตรมาตย รพ.เลย

149 นางสาว อัมพวัน พงษสมัย รพ.พหลพลพยุหเสนา

150 ร.อ.หญิง อารีรัตน ตั้งศรีวิริยะกุล รพ.พระมงกุฎเกลา

151 นางสาว อําพร งามนอก รพ.แพร

152 นาง อําไพ ตนโพธิ์ทอง รพ.พิมาย

153 นางสาว พันทิพา โฉมไสว รพ.บํารุงราษฎร


	Sheet1

