
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว เบญจาภา จัยสิน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2 นางสาว รัชชุดา วงคปญญาดี คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

3 นางสาว ขวัญใจ ทับสมบัติ รพ.กลวยน้ําไท 1

4 นางสาว ศธัญกร ธัชวรัตชัย รพ.กลาง

5 นางสาว สิวิณี มากยอด รพ.เกษมราษฎร บางแค

6 นางสาว อรอนงค เชื้อบุญมี รพ.เกษมราษฎร บางแค

7 นางสาว ดารา คําแหวน รพ.ขอนแกน

8 นางสาว ศุภิสรา กงแหลม รพ.ขอนแกน

9 เรืออากาศตรีหญิง นุจรี หุนประเสริฐ รพ.จันทรุเบกษา

10 นางสาว กนกวรรณ ขันชะลี รพ.จุฬาภรณ

11 นางสาว ศิรินทิพย กองฉันทะ รพ.จุฬาภรณ

12 นางสาว จิรวัชร เกษมสุข รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว ศิริวรรณ เทียนศิริ รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว สุพานี เพชรวงศ รพ.จุฬาลงกรณ

15 นางสาว สุภาวดี มณีกรอง รพ.จุฬาลงกรณ

16 นางสาว สุภาวรรณ เจิดสิริพันธพงศ รพ.จุฬาลงกรณ

17 นางสาว อุทัยวรรณ เรียงทรัพย รพ.จุฬาลงกรณ

18 นางสาว จินตนา บุญแสง รพ.เจริญกรุงประชารักษ

19 นางสาว จุฑามาศ คลายแกว รพ.เจริญกรุงประชารักษ

20 นางสาว ณัฐยา เกษกุล รพ.เจาพระยา

21 นาง ดําเนิน นิ่มนวล รพ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

22 นางสาว ปุณยสิริ เจริญธรรม รพ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-9079 ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 39

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
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23 นางสาว พัชรา ขันธควร รพ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

24 นาง ราตรี อ่ําบุญ รพ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

25 นาง วราพร ธนะรุง รพ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

26 นางสาว เจตสุภา สุขสวัสดิ์ รพ.ชลบุรี

27 นางสาว วราภรณ คงทรัพย รพ.ชลบุรี

28 นางสาว ประภัสสร นิยมพันธุ รพ.ชัยภูมิ

29 นางสาว รุงอรุณ สีทานอก รพ.ชัยภูมิ

30 นาง สายตา จังหวัดกลาง รพ.ชัยภูมิ

31 นางสาว อักษรพิไล อุดมทรัพย รพ.ชัยภูมิ

32 นาง นัฐวรรณ อาษายศ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

33 นางสาว ยุภาพร พรมสวัสดิ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

34 นางสาว ปริญดา มารื่น รพ.เซนตหลุยส

35 นางสาว วรนิษฐา สุขจิต รพ.เซนตหลุยส

36 นาง ศศิธร จตุโภคา รพ.ดําเนินสะดวก

37 นางสาว จารุวรรณ พรมลา รพ.ตากสิน

38 นางสาว จินตนา ภูกาบิน รพ.ตากสิน

39 นางสาว เสาวณี ชํานิกุล รพ.ตากสิน

40 นางสาว อุดมลักษณ สุมขุนทด รพ.ตากสิน

41 พ.ต.ต.หญิง ธาริณี ติ้นหนู รพ.ตํารวจ

42 วาที่ พ.ต.ต.หญิง ศันสนีย อุนใจ รพ.ตํารวจ

43 นาง กาญจนา โพธิ์ทอง รพ.ธนบุรี 1

44 นางสาว ชลาลัย ทิพยเนตร รพ.นพรัตนราชธานี
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45 นางสาว ไปรมา สีมุม รพ.นพรัตนราชธานี

46 นางสาว เพ็ญนภา เสาะสืบงาม รพ.นางรอง

47 นางสาว วรฤทัย อรุณไพร รพ.นางรอง

48 นางสาว วรรณทนีย ตันติรถานนท รพ.บานโปง

49 นาง วาสนา กิจหวาง รพ.บานโปง

50 นาง พรรษปณณ ลี้ประเสริฐ รพ.บานหมี่

51 นางสาว อัมพร สุขสมโมกข รพ.บานหมี่

52 นางสาว นิตยา แดงสี รพ.บุรีรัมย

53 นางสาว สุภาวดี แกมกลา รพ.บุรีรัมย

54 นางสาว เนาวรัตน บุญเกิน รพ.พระนครศรีอยุธยา

55 นางสาว รดา คุณสมบัติ รพ.พระนครศรีอยุธยา

56 นางสาว ณัฐติยา อินจํารุณ รพ.พระนารายณมหาราช

57 นางสาว นิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์ รพ.พระนารายณมหาราช

58 รอยเอกหญิง กลอยใจ งามยิ่ง รพ.พระมงกุฎเกลา

59 รอยเอกหญิง ณิชา สายประดิษฐ รพ.พระมงกุฎเกลา

60 รอยเอกหญิง ภัทรนันท ทิมทอง รพ.พระมงกุฎเกลา

61 รอยเอกหญิง ยุภาพร อุมรินทร รพ.พระมงกุฎเกลา

62 รอยตรีหญิง ลัลธริมา โพจา รพ.พระมงกุฎเกลา

63 รอยโทหญิง ศศิธร ศรีพลากร รพ.พระมงกุฎเกลา

64 นางสาว นภาภรณ คงสัมมา รพ.พุทธชินราช จ. พิษณุโลก

65 นางสาว นันชุลี สุวรรณโชติ รพ.พุทธชินราช จ. พิษณุโลก

66 นาย ปรเมษฐ นามชู รพ.โพนทอง
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67 นางสาว สุวรรณี มะลิซอน รพ.มหาราชนครราชสีมา

68 นาง อัมรินทร จันโทวาท รพ.มหาราชนครราชสีมา

69 นางสาว จินทภา ปกษา รพ.มะเร็งลพบุรี

70 นาย อินทรา สกุลโชคบุญมา รพ.มะเร็งอุดรธานี

71 นางสาว พรภาณี กลัดอยู รพ.รวมแพทยหนองคาย

72 นางสาว เนตรชนก ธรรมดา รพ.รอยเอ็ด

73 นางสาว ผกาวรรณ หินซุย รพ.รอยเอ็ด

74 นาง พนิดา มวงแมน รพ.รอยเอ็ด

75 นางสาว เพ็ญนภา ใจฉวะ รพ.รอยเอ็ด

76 นางสาว สุจิตตรา แสงทอง รพ.รอยเอ็ด

77 นางสาว สุธารัตน แสนยะมูล รพ.รอยเอ็ด

78 นางสาว ณัฏฐศรัณยุ ซิ้มเกษม รพ.ราชบุรี

79 นางสาว ธนิดา วิทยา รพ.ราชบุรี

80 นางสาว ธัญพัชร พิมพา รพ.ราชบุรี

81 นางสาว ศิรินนา จันทรชิต รพ.ราชบุรี

82 นางสาว นริศรา เดชภูงา รพ.ราชวิถี

83 นางสาว กิ่งกาญจน กลิ่นอังกาบ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

84 นางสาว วรันตภรณ พนสิทธิวนา รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

85 นางสาว วาสนา ฬาวิน รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

86 นาง โสภา ปญโญใหญ รพ.ลําพูน

87 นาง อรทัย ธรรมปอก รพ.ลําพูน

88 นางสาว จีระพรรณ วันหากิจ รพ.เลย
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89 นาง นันทนา รีพิมพ รพ.เลย

90 นางสาว สุชาดา คําสิงห รพ.เลย

91 นาง สุพรรษา พันธบุตร รพ.เลย

92 นางสาว มัลลิกา วนารักษ รพ.เลิดสิน

93 นางสาว อัสมะห มณีหิยา รพ.วชิระภูเก็ต

94 นางสาว เอมมิกา เรืองรัตน รพ.วชิระภูเก็ต

95 นาง ยุพินพ วีระสุข รพ.วารินชําราบ

96 นางสาว จิราภา ใจกลา รพ.วิเชียรบุรี

97 นางสาว สกาวเดือน ศรีสีฐาน รพ.วิเชียรบุรี

98 นางสาว สมพร ศรีภักดิ์ รพ.ศรีสะเกษ

99 นาง สุชาดา ไวยวรณ รพ.ศรีสะเกษ

100 นางสาว ณัฐพร ศิริพรสวางเลิศ รพ.ศรีสังวาลย

101 นางสาว ณัฐธิดา สาลีพันธ รพ.ศิริราช

102 นาง ธนรัตน พรศิริรัตน รพ.ศิริราช

103 นางสาว ปรัชญาณี เขมะนุเชษฐ รพ.ศิริราช

104 นางสาว ปาลิดา สิงหออน รพ.ศิริราช

105 นางสาว สุดาวรรณ พึ่งบุญ รพ.ศิริราช

106 นางสาว อภิชญา มั่นเกษวิทย รพ.ศิริราช

107 นางสาว วราภรณ ผากา รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย

108 นางสาว วิภาวดี พรประสพ รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย

109 นางสาว อมรรัตน เจริญรื่น รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย

110 นางสาว อัญธิชา คําพืช รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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111 นางสาว นิตยา มานุช รพ.ศูนยนครปฐม

112 นาย จิรวัฒน แกวบุญจันทร รพ.สงขลานครินทร

113 นางสาว วารุณี สุดเอี่ยม รพ.สงขลานครินทร

114 นางสาว สุกุมา เต็มแกว รพ.สงขลานครินทร

115 นางสาว กาญจนา อิ่มประไพ รพ.สงฆ

116 นาวาตรี นิคม ธิสาเวช รพ.สมเด็จพระปนเกลา

117 นาง จงดี พึ่งแกว รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

118 นางสาว นิชาภา ธนชิตเอกชลิต รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

119 นางสาว พรพิมล คําภูแกว รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

120 นางสาว ไพลิน คันธภูมิ รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

121 นาง นราทิพย เตียนขุนทด รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

122 นางสาว เพชรรุง แกวโกมล รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

123 นางสาว สายชล บุญรักษ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

124 นางสาว สุภัสรา จันโสภา รพ.สมุทรปราการ

125 นางสาว ลดาวัลย ใจเด็จ รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

126 นาง บังอร แกวสุข รพ.สิงหบุรี

127 นางสาว ใบชา ฉิมกมล รพ.สิงหบุรี

128 นาง อรสา เอี่ยมสม รพ.สิงหบุรี

129 นางสาว เกษร ศรีละครดี รพ.สินแพทย

130 นางสาว นฤมล จิตตดี รพ.สิรินธร

131 นางสาว มินตรา พุฒนอก รพ.สิรินธร

132 นางสาว เมริษา บุญผง รพ.สิรินธร
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133 นางสาว จุฑามาส บรรเทา รพ.สุขุมวิท

134 นางสาว วัชรินทร วาป รพ.สุขุมวิท

135 นางสาว นงลักษณ พินิจพิทักษพงศ รพ.หนองคาย

136 นางสาว ภาวิณี มาตยมูล รพ.หนองคาย

137 นาย วัฒนา โพธิ์พา รพ.หนองคาย

138 นาง ศุภลักษณ นิยะสม รพ.หนองคาย

139 นางสาว ณฐมน ชางเขียว รพ.หลมสัก

140 นางสาว ธารารัตน กะจิว รพ.หลวงพอทวีศักดิ์

141 นาย ปยวัฒน ไชยคํา รพ.อุดรธานี

142 นาง วิภาวรรณ สีหาคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

143 นางสาว ประภัสรา มหามล สถาบันบําราศนราดูร

144 นางสาว สุญาดา ทิพยเทพ สถาบันบําราศนราดูร
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