
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 เรืออากาศโทหญิง กรรณิการ บุญเทียน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

2 นางสาว กรองกานต เสวตเวช รพ.สุราษฎรธานี

3 นางสาว กฤษณา หลาบคํา รพ.นพรัตนราชธานี

4 นาง กัณนิกา วรศิริ รพ.ปทุมธานี

5 นางสาว กัลยรักษ ดวงแสนโย รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

6 นาง กัลยาณี จันทรโกมุท รพ.สุราษฎรธานี

7 นาง กาญจนา ประเสริฐพรศักดิ์ รพ.ราชวิถี

8 นางสาว การีหมะ สาแม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

9 นางสาว กุลธิดา เพชรเชิด รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

10 นาง ขนิษฐา เกิดมณี รพ.ศูนยนครปฐม

11 นาง ขวัญใจ สงแสง รพ.สงขลา

12 นางสาว ขวัญฤทัย ตนอินทร รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย

13 นางสาว งามตา สันทอง รพ.บานโปง

14 นาง เงินยวง เพชรนิล รพ.ศิริราช

15 นางสาว จริยา มณีโชติ รพ.สุราษฎรธานี

16 นางสาว จรีณา คงพันธุ รพ.สงขลา

17 นาง จารุวรรณ ไทยอํามาตย รพ.พหลพลพยุหเสนา

18 นางสาว จิราพร กนกชัชวาล รพ.มหาราชนครราชสีมา

19 นางสาว จิราภรณ คงโพธิ์นอย รพ.ชัยภูมิ

20 นางสาว เจนจิรา กุณาหลาย รพ.นพรัตนราชธานี

21 ร.อ.หญิง เจนจิรา ติดมา รพ.คายประจักษศิลปาคม

22 นางสาว เจนจิรา ทรายอินทร รพ.แพร

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 36

ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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23 นางสาว ชนานิจ สมิตานนท รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย

24 ร.ต.อ.หญิง ชนิจนันท อยูคง รพ.ตํารวจ

25 นางสาว ชลดา รวมนิตย รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

26 นางสาว ชวิกา วันเมืองเกา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

27 นาง ชาริณี เมาะราษี รพ.ศรีสะเกษ

28 ร.ท.หญิง ชุติมา จันทรเพ็ญ รพ.พระมงกุฎเกลา

29 นางสาว ชุติมา ชินนะ รพ.เลย

30 นางสาว ฌัฌฌมนต สันธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

31 รอยโทหญิง ฐัชสรัญทิพย ศิระดิษฐกุล รพ.พระมงกุฎเกลา

32 นางสาว ฐิตากร ทิพยมณี รพ.กระบี่

33 นาง ฐิติมา ทองสุข รพ.ปทุมธานี

34 นางสาว ฐิภาณี ดอกสาคู รพ.พหลพลพยุหเสนา

35 นาง ฑิตยาพร คงทน รพ.สุรินทร

36 นางสาว ณัฐการณ นันทะใจ รพ.อุมผาง

37 นางสาว ดรุณวรรณ จันทรแกว รพ.จุฬาลงกรณ

38 นางสาว ดรุณี ผายเงิน รพ.สรรพสิทธิประสงค

39 นางสาว เดือน นิลดวงดี รพ.สรรพสิทธิประสงค

40 นางสาว ธาริณี บรรจงทรัพย คณะแพทยฯ วชิรพยาบาล

41 นางสาว ธิดารัตน โกกะพันธ รพ.ชลประทาน

42 นางสาว นนทิยา โชติพรม รพ.มหาราชนครราชสีมา

43 นางสาว นภัสกรณ กลาหาญ รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

44 นาย นราธิป เหลาบุรินทร รพ.วิเชียรบุรี
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45 นาย นรินทร พิพัฒนวรคุณ รพ.ศูนยนครปฐม

46 นางสาว นวชนม คําเทียนทอง รพ.จุฬาลงกรณ

47 นางสาว นวพร ธรรมศิรินิเวศ รพ.นภาลัย

48 นาง นันทญา ศรีพรรณ รพ.พหลพลพยุหเสนา

49 นางสาว นัสวินี ทวมพลอย รพ.ดําเนินสะดวก

50 นางสาว นาเดีย บือราเฮง รพ.นราธิวาสราชนครินทร

51 นางสาว นาตยา ตราชู รพ.ศิริราช

52 นาง นาตยา วงษคํา รพ.รวมแพทยชัยนาท

53 นางสาว นิตยา ชูศรีทอง รพ.ตากสิน

54 นางสาว นิมมิตา ศรียงค รพ.เลิดสิน

55 นาง นิฤมล พัวพันธ รพ.ปากชองนานา

56 รอยโทหญิง ปภัสสร มั่นมี รพ.พระมงกุฎเกลา

57 นางสาว ปราณิสา ทําจําปา รพ.บานผือ

58 นางสาว ปริยานุช หนูคงเจริญวิทย รพ.เอกชน

59 นางสาว ปรียสลิล ไชยวุฒิ วท.บรมราชชนนี จักรีรัช

60 นาง ปรียารัตน คําภิระ รพ.นาน

61 นางสาว ปาจรีย ศักดิ์วาลี้สกุล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

62 นางสาว ปน ศรีเกษ รพ.วิเชียรบุรี

63 นาง ปุญญิศา ออนอุระ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

64 นางสาว พรทิพย มาลัย รพ.พระนารายณมหาราช

65 นางสาว พรรธิภา ภักดี รพ.นางรอง

66 นางสาว พริบพรี หงษศรีทอง รพ.ศูนยนครปฐม
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67 นางสาว พลอยไพลิน ยอดลมัย รพ.ตากสิน

68 นางสาว พัชรินทร มาหลา รพ.ชุมแพ

69 นางสาว พัชรินทร ศักดิ์แกว รพ.กระบี่

70 นาง พัชรินทร อินทรชื่น รพ.นครพนม

71 นางสาว พิมพชนก กมลมุนีรัตน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

72 นางสาว พิศมพธู วุฒิชวย ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ม.มหิดล

73 นางสาว พิศมัย อุนทุไร รพ.จุฬําภรณ

74 นาง เพ็ญนภา ยิ้มมาก รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

75 นางสาว มณธิชา คชายุทธ รพ.พหลพลพยุหเสนา

76 นางสาว มยุลี จันทนา รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย

77 นางสาว มาริษา คลังสิน รพ.นภาลัย

78 นาย รักษ วงคยา รพ.นครพนม

79 นางสาว รัชดา ปนะกาสา รพ.พัทยาเมโมเรียล

80 นางสาว รัตนภรณ หนูนวล รพ.เลิดสิน

81 นางสาว รัตนาภรณ ภมรพล รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

82 นางสาว รัตนาภรณ ลําใยสถิต รพ.มะการักษ

83 นางสาว รัตนาวรรณ แจงสวาง รพ.ชลประทาน

84 นางสาว ลดาวรรณ อุบล รพ.ศิริราช

85 นางสาว ลัดดาวรรณ ไกรยรัตน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

86 นาย วงศกร เมืองเล็น รพ.นาน

87 นางสาว วนิดา กอคํา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

88 นางสาว วนิดา ไชยพาพิมพ รพ.ราชวิถี
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89 นาง วนิดา ตุยแมน รพ.ตาคลี

90 นางสาว วรกัญญา พลอาษา รพ.สกลนคร

91 นางสาว วรรณกานต วรีพงษ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

92 นางสาว วรรณภา สุราวุธ รพ.ศรีสะเกษ

93 นางสาว วรรณิการ มีแกว รพ.ชัยภูมิ

94 นางสาว วรรฤดี สมพาน รพ.นพรัตนราชธานี

95 นางสาว วราภรณ ปานธรรม รพ.บานโปง

96 นางสาว วาสนา กลิ่นชื่น รพ.ศิริราช

97 นางสาว วาสนา เล็กเจริญ รพ.เกษมราษฎร บางแค

98 นางสาว วิชุตา จาวิสูตร รพ.สงขลานครินทร

99 นางสาว วิภาวรรณ มูลตรีมา รพ.ชุมแพ

100 ร.อ.หญิง วิมลพันธ มณีโชติ รพ.พระมงกุฎเกลา

101 นาย วีรชัย สุขพวง ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ

102 นางสาว ศรัญญา ศรีคูเมือง รพ.มะเร็งอุดรธานี

103 นาวาตรีหญิง ศรินยา ฉันทะปรีดา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

104 นางสาว ศันตศนีย จันทรวิเศษ รพ.ศิริราช

105 นาง ศิรานุช อินทยุง รพ.สุรินทร

106 นางสาว ศิริขวัญ นาควิลัย รพ.สุราษฎรธานี

107 นางสาว ศิริขวัญ สาริยะ ส.สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

108 นางสาว ศิริรัตร ยินดีโช รพ.ตากสิน

109 นางสาว ศุภลักษณ ทวีสุข รพ.วชิระภูเก็ต

110 นางสาว สมใจ สุเมนทร รพ.วชิระภูเก็ต
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111 นาง สมศรี พรหมบุญตา รพ.ลาดพราว

112 นาวาตรี สมศักดิ์ ลาภา รพ.เอกชน

113 นางสาว สมสมัย นาจําปา รพ.บางละมุง

114 ร.อ.หญิง สมสุดา สอนฆอง รพ.คายสุรสีห

115 นางสาว สมานใจ เขียวสลับ รพ.แพร

116 นาง สวลี เจนสงา รพ.สุราษฎรธานี

117 นางสาว สิริขวัญ บุญพินิจ รพ.เจาพระยา

118 นางสาว สิริรัตน คําแมน รพ.แมสอด

119 นางสาว สุชาดา อินทรบุตร รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

120 นางสาว สุทธินี ชัยเฉลิมศักดิ์ รพ.จุฬาลงกรณ

121 นางสาว สุธาทิพย ละหารเพชร รพ.สุราษฎรธานี

122 นางสาว สุธาสินี พลศักดิ์ซาย รพ.เลย

123 นางสาว สุนิษา เทียนภู รพ.จุฬาลงกรณ

124 นางสาว สุพจนี พยุงวงษ รพ.บางปะกอก 3

125 นางสาว สุภัทรา อุทุมมา รพ.ธนบุรี 1

126 นางสาว สุภาพร ชูชาติ รพ.จุฬาลงกรณ

127 นางสาว สุภาพร สอนจิตร รพ.ตากสิน

128 นางสาว เสาวคนธ เทียนนา รพ.ชุมแพ

129 นางสาว เสาวธาร อนันตประทีป รพ.นพรัตนราชธานี

130 นางสาว แสงดาว ชนกกุลกรรัตน รพ.อุมผาง

131 นางสาว แสงศรี พรหมสวัสดิ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

132 นางสาว อรทัย บุญเนย รพ.เอกชน



ลําดับที่            ชื่อหนวยงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 36

ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-6155  ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2560

133 นาง อัจฉรากรณ โพธิ์พา รพ.สรรพสิทธิประสงค

134 นางสาว อัมพร ปานเกิด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

135 นางสาว อาทิติยา ประภัสสรวัฒนา รพ.พระนารายณมหาราช

136 นางสาว อารี กันรัมย รพ.นางรอง

137 นาย ฮาซัน มานะ รพ.สงขลานครินทร
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