
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว ศุภลักษณ จุลลางกูร รพ.กระบี่

2 นางสาว สัจจาพร ทวีรัตน รพ.กระบี่

3 นางสาว นวรัตน โคตรภูเวียง รพ.กรุงเทพราชสีมา

4 นางสาว เนตรนภา บุญยง รพ.กรุงเทพราชสีมา

5 นาย ชยากร จิณไชย รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6 รอยเอกหญิง เสาวลักษณ บุญเสริฐ รพ.คายสรรพสิทธิประสงค

7 รอยโทหญิง รุจาภา กริษฐาทิพย รพ.คายสุรนารี

8 เรืออากาศตรีหญิง วรุณยุพา บุญสงค รพ.จันทรุเบกษา พอ.

9 นางสาว จิราภรณ เยื่อสูงเนิน รพ.จุฬาภรณ

10 นางสาว กุลวรรณ ศิรินาม รพ.จุฬาลงกรณ

11 นางสาว เปรมวดี สามัคคี รพ.จุฬาลงกรณ

12 นางสาว ณัฐกา พิชยานุวรรต รพ.เจริญกรุงประชารักษ

13 นางสาว วราภรณ ปรักษเจริญ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

14 นางสาว ธิดารัตน แกวดก รพ.เจาพระยา

15 นาง กรรณิกา นาคทับที รพ.เจาพระยายมราช

16 นางสาว บุปผา จันทวงษ รพ.เจาพระยายมราช

17 นางสาว เบญจพร ดาวเรือง รพ.เจาพระยายมราช

18 นาง ไพริล สวางศรี รพ.เจาพระยายมราช

19 นางสาว ชฎาพร ทองดํา รพ.ชลบุรี

20 นาย ตรีนภัทร ทิศกระโทก รพ.ชลบุรี

21 นาง ออยใจ ลีวุฒินันท รพ.ชลบุรี

22 นางสาว ฐิติกาญจน มะลิดา รพ.ชุมแพ

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่ 28 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เลขรหัสหลักสูตร 1-04-200-0000-9080 ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562

รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การใชและการดูแลเครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติสําหรับพยาบาล" รุนที่ 40

ณ  หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ สิรินทร พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
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23 นางสาว ปาริฉัตร จัดแจง รพ.ชุมแพ

24 นางสาว ธัญญชล ปรีดาพงศ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

25 นางสาว หฤทัย จะโต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

26 นางสาว กนกวรรณ แกวเพ็ง รพ.ตรัง

27 นางสาว อุมาพร รอดออน รพ.ตรัง

28 นางสาว เดือนอาย คําศรี รพ.ตากสิน

29 นางสาว ธนาภรณ กองทอง รพ.ตากสิน

30 นาง ประภาพร วัชรศัสตรา รพ.ตากสิน

31 นางสาว สุมิตา ตั้งกาญจนกิจ รพ.ตากสิน

32 นางสาว จารุวรรณ ปนเปง รพ.ทาสองยาง

33 นางสาว อริษา ดอยแกวขาว รพ.ทาสองยาง

34 นาง รูสนานี วุฒิโรจนธาดา รพ.นราธิวาสราชนครินทร

35 นาง สิริมา กรดแกว รพ.นราธิวาสราชนครินทร

36 นางสาว อารีซา ปาสอ รพ.นราธิวาสราชนครินทร

37 นางสาว จิรปรียา แสงอรุณ รพ.นางรอง

38 นางสาว ภควรรณ อรุณศรี รพ.นางรอง

39 นางสาว สาวินี สมศักดิ์ดี รพ.บางมด

40 นางสาว อินทิรา อกอุน รพ.บางละมุง

41 นางสาว กองกาญจน แกวกอง รพ.บานโปง

42 นางสาว นารีรัตน แกวมณี รพ.บานหมี่

43 นางสาว มะลิวรรณ อยูโต รพ.บานหมี่

44 นางสาว ณัฐกาญจน ทองพันลํา รพ.ปทุมธานี
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45 นางสาว วาสนา รอดกลาง รพ.ปากชองนานา

46 นางสาว อัมรา ชาญนอก รพ.ปากชองนานา

47 นางสาว ณัฏฐนรี พรรณมณีทอง รพ.เปาโลเกษตร

48 นาย ปฤทธิ์ ปยกิตติยา รพ.พระนครศรีอยุธยา

49 รอยเอกหญิง เกวลี ปลั่งดี รพ.พระมงกุฎเกลา

50 รอยเอกหญิง ขวัญรัตน มีชูเสพ รพ.พระมงกุฎเกลา

51 รอยเอกหญิง ชวัลลักษณ อูทรัพย รพ.พระมงกุฎเกลา

52 นางสาว ทัชชญา ภวิศเดชารัชช รพ.พระมงกุฎเกลา

53 รอยเอกหญิง ปาณัสม ทองมี รพ.พระมงกุฎเกลา

54 รอยโทหญิง พิมพชนก พึ่งเรือง รพ.พระมงกุฎเกลา

55 นาง นัทธชนัน โพธิ์เงิน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

56 นางสาว พิมพนิต บัวแยม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

57 นางสาว จิรภา เวียงดินดํา รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

58 เรืออากาศโทหญิง มนสิชา ธิราช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

59 เรืออากาศตรีหญิง วณิชชา จิระศักดิ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

60 นางสาว จริยา ปตตาระเต รพ.มหาราชนครราชสีมา

61 นาง ฐิติพร อุตตะมะบูรณ รพ.มหาราชนครราชสีมา

62 นางสาว วรรณพร พันลําภักดิ์ รพ.มะเร็งลพบุรี

63 นางสาว ขวัญแกว คํากรุ รพ.มะเร็งอุดรธานี

64 นางสาว ศิริมา บุญปองหา รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

65 นางสาว กัญญณัท ชัยเลิศ รพ.แมสอด

66 นางสาว ทัศนีย สีสําราญ รพ.แมสอด
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67 นางสาว ชุลีพร พันธนาม รพ.ราชวิถี

68 นางสาว น้ําผึ้ง ราหุละ รพ.ราชวิถี

69 นางสาว รจนา กลอมเกลี้ยง รพ.ราชวิถี

70 นางสาว วิจิตรา ยาเถิน รพ.ราชวิถี

71 นางสาว สุดสาคร อุนศรี รพ.ราชวิถี

72 นาง สุภาพร คําเสียง รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

73 นาย ศักดา มีขอบทอง รพ.เลิดสิน

74 นางสาว นาวียะ ดอเลาะ รพ.วชิระภูเก็ต

75 นางสาว โสรยา บัวทอง รพ.วชิระภูเก็ต

76 นางสาว ชมพูนุท หลาบคํา รพ.วิเชียรบุรี

77 นาย เทิดศักดิ์ เสือสา รพ.วิเชียรบุรี

78 นางสาว พัชนก โพธิ์เส็ง รพ.ศรีสวรรค

79 นางสาว ฤทัยรัตน เขียวออน รพ.ศรีสะเกษ

80 นาง สิริวรรณ ดาสันทัด รพ.ศรีสะเกษ

81 นางสาว ดนยา ชาญจิรกิตติ รพ.ศิริราช

82 นางสาว ดารณี เจริญรื่น รพ.ศิริราช

83 นางสาว ปาริชาติ ภูหัวตลาด รพ.ศิริราช

84 นางสาว ยุพิน คดจราช รพ.ศิริราช

85 นาย กวีวัธน ภิรัญคํา รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

86 นางสาว ณมนชนก พิลาจันทร รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

87 นางสาว อริสรา โคสอน รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

88 นางสาว ธันยาภรณ เข็มทอง รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ
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89 นางสาว อรณิช เถลิงศักดาเดช รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

90 นางสาว ธัชรา เอี่ยมทรง รพ.ศูนยนครปฐม

91 นาง ธัญญภรณ นาคนาเกร็ด รพ.ศูนยนครปฐม

92 นางสาว วรวรรณ รอดประสิทธิ์ชัย รพ.ศูนยนครปฐม

93 นางสาว ศิริพร ฝดศิริ รพ.ศูนยนครปฐม

94 นางสาว สุพรรณษา คุมครอง รพ.ศูนยนครปฐม

95 นางสาว สุวรรณา ทองสวาง รพ.ศูนยนครปฐม

96 นาง เสาวนีย เจริญกุล รพ.ศูนยนครปฐม

97 นาย ทวีศิลป จักรพิมพเงิน รพ.สกลนคร

98 นางสาว พรสุดา ชวยวงศ รพ.สงขลานครินทร

99 นางสาว ภาริณี เชาวนเสฏฐกุล รพ.สงขลานครินทร

100 นางสาว สุอาภา บุญคงทอง รพ.สงขลานครินทร

101 นาย อภิชาติ สินธุวณิก รพ.สงฆ

102 นางสาว จิตพิสุทธิ์ วงษาสุข รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

103 นาวาตรีหญิง จีรพร เทียมแสน รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

104 นาวาตรีหญิง นงนุช ทวมพงษ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

105 พันจาเอกหญิง ลดาวัล นันทอุฬารกุล รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

106 พันจาเอก สุเทือน พันธจันทร รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

107 นางสาว คนึงนิจ สากุล รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

108 นางสาว ปยพร โสภณสุภัทราภรณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

109 นางสาว มินตรา ประสพบุญ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

110 พันจาเอก ธนิตศักดิ์ พีระปญญารัตน รพ.สมเด็จพระปนเกลา
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111 เรือตรีหญิง พิชชาพร สระงาม รพ.สมเด็จพระปนเกลา

112 นางสาว ลลิต จิตธรรมเสถียร รพ.สมเด็จพระปนเกลา

113 นางสาว หทัยรัตน อุบลนอย รพ.สมเด็จพระปนเกลา

114 นาย นวรัตน ธรรมา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

115 นางสาว พัชญาพร ปานกลา รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

116 นาง นันทยา แกวพัฒน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

117 นางสาว นิศารัตน แสงแก รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

118 นางสาว พัชนีพร เพ็ขรสมบูรณ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

119 นางสาว อุราพร หาดเจียง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

120 นางสาว ปาณิสรา ไชยวงษ รพ.สมุทรปราการ

121 นางสาว กาญจนา พรศิลป รพ.สุขุมวิท

122 นางสาว สุพรรษา สมสะอื้น รพ.สุขุมวิท

123 นาง วิไลพร ศรีแจม รพ.เสนา

124 นางสาว สุชญา จันทรชูกลิ่น รพ.หัวหิน

125 นางสาว เสาวลักษณ มุกพลอยนิล รพ.หัวหิน

126 นาง อรทัย ถาวรโสม รพ.อรัญประเทศ

127 นางสาว ดัชนี บับภาเอก สวนตัว

128 นางสาว พรรณษิณา สุขหนา สวนตัว

129 นาง วาสนา อมฤตโอฬาร สวนตัว

130 นางสาว สุพัตรา มีทรัพย สวนตัว
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