
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว วทันยา ศีลาเจริญ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2 นางสาว อรวรรณ ระดารุตน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

3 นางสาว อัจจิมา อิ่มใจ รพ.กบินทรบุรี

4 นางสาว สิริพร ขําไข รพ.กรุงเทพคริสเตียน

5 นางสาว สิริพร นอยมี รพ.กรุงเทพคริสเตียน

6 นางสาว ปุณยาพร แกววิเศษ รพ.กรุงเทพราชสีมา

7 นางสาว นุชสรี โนรี รพ.กลวยน้ําไท 1

8 นางสาว ไมตรี นาสา รพ.กลวยน้ําไท 1

9 นางสาว พรทิพา พรรณา รพ.ขอนแกน

10 นางสาว พรหมจุรี ปนละออ รพ.จุฬาภรณ

11 นางสาว พิชญมญชุ พิสิษฐกุล รพ.จุฬาภรณ

12 นางสาว อุไรรัตน  งามสงา รพ.จุฬาภรณ

13 นางสาว ธันยชนก มุงมี รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว กนกวรรณ มูลศิริ รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

15 นางสาว ขวัญนภา หลงละเลิง รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

16 นางสาว ชุติมา มงคลบุตร รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

17 นางสาว ญาดา สัจจะสังข รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

18 นางสาว ธัญชนก มานมุงศิลป รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

19 นางสาว นงนุช วานิชธนาคร รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

20 นางสาว ปนอนงค ขาวสวย รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

21 นางสาว ภรภัค พิริยะสุรวงศ รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ชื่อ - นามสกุล
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รายชื่อผูเขาอบรมสัมมนาวิชาการ
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22 นางสาว วชรภรณ ทองสุ รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

23 นางสาว อารยา บัวเรือง รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

24 นางสาว พจนีย วรวิชญ รพ.เซนตหลุยส

25 นางสาว พิชชาพร มะริด รพ.เซนตหลุยส

26 นาง พัชรินทร ถวัลยวิวัฒนกุล รพ.ธนบุรี 2

27 นางสาว เกศินี กําเนิดรัตน รพ.นครปฐม

28 นางสาว ศุกรภมาศ ตั้งมานะสิริ รพ.นครปฐม

29 นาง ศุภิสานันท พุฒธิ รพ.นครปฐม

30 นางสาว สุทธินี เห็นวัฒนะ รพ.นครปฐม

31 นางสาว สุภาวิตรี วันสามงาม รพ.นครปฐม

32 นางสาว พรทิพย ไตรภพศุภกานต รพ.นครพนม

33 นางสาว กาญจนาพร สานอย รพ.บางมด

34 นางสาว ยวิษฐา กันเกลา รพ.ปทุมธานี

35 นางสาว สุภาพร สวนเปยม รพ.ปทุมธานี

36 นาง กานตพิชชา สงกลาหาญ รพ.พระนครศรีอยุธยา

37 นาย พัฒธนพงศ รมโพธิ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา

38 นางสาว สุมาลี วิเศษศรี รพ.พระนครศรีอยุธยา

39 นางสาว ณัฎฐา ใจดี รพ.พระนารายณมหาราช

40 นางสาว ณิชกุล บัวสุนทร รพ.พระนารายณมหาราช

41 นางสาว ปราณี บรรฑิต รพ.พระนารายณมหาราช

42 นางสาว มัณทินี พันธพูล รพ.พระนารายณมหาราช
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43 นาง สริษษา วงศปรากฏ รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

44 รอยโทหญิง จารวี พงษพานิช รพ.พระมงกุฎเกลา

45 รอยตรีหญิง จิณหวรา หาญแกว รพ.พระมงกุฎเกลา

46 รอยโทหญิง ชาทินี จํานงค รพ.พระมงกุฎเกลา

47 รอยเอกหญิง ธีรานุช ยาวิละ รพ.พระมงกุฎเกลา

48 รอยเอกหญิง พิมพสุภา ทองแกว รพ.พระมงกุฎเกลา

49 รอยโทหญิง วรรณวิมล วงศนอก รพ.พระมงกุฎเกลา

50 นาย ธนพัฒน สุขเกษม รพ.เพชรบูรณ

51 นาย ภาณุวัตร จันทรเทียน รพ.เพชรบูรณ

52 นาง จงลักษณ อนันตบุษย รพ.มหาราชนครราชสีมา

53 นาง ณัฐฐวรินทร ประภัสสรานนท รพ.มหาราชนครราชสีมา

54 นาง มนัสนันท จิรสิริทรัพย รพ.มหาราชนครราชสีมา

55 นางสาว อมรรัตน จินดา รพ.มหาราชนครราชสีมา

56 นางสาว จีรนันท คุณเสงี่ยม รพ.มะการักษ

57 นางสาว กนกวรรณ หลอทองแดง รพ.มะเร็งลพบุรี

58 นาย พงศธร ทองออน รพ.มุกดาหาร

59 นางสาว อุษณีย วงศศรีเทพ รพ.มุกดาหาร

60 นางสาว หฤทัย บริรักษกุล รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

61 นาง พิมพา วีระคํา รพ.แมสาย

62 นางสาว จันทรจิรา เกียรติสี่สกุล รพ.ราชวิถี

63 นาย มงคล ปราบราย รพ.ราชวิถี
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64 นางสาว ลดามณี เหมือนจันทรเชย รพ.ราชวิถี

65 นางสาว ศิริพร วงคอนันต รพ.ราชวิถี

66 นางสาว อตินุช มังกรพันธุ รพ.ราชวิถี

67 นาง อัญชลี จันทรวิชิต รพ.ราชวิถี

68 นางสาว อาพร สุขเจริญ รพ.ราชวิถี

69 นางสาว สาวิณี เทียนมณี รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

70 นางสาว กิตติยา นนกระโทก รพ.เลิดสิน

71 นางสาว ปรารถนา เอกทัน รพ.เลิดสิน

72 นางสาว การีมะห แวหามะ รพ.วชิระภูเก็ต

73 นางสาว อาอีเสาะ นิบง รพ.วชิระภูเก็ต

74 นางสาว รินดา ขันตะ รพ.วิชัยยุทธ

75 นางสาว สุพัตรา ชนะสุข รพ.วิชัยยุทธ

76 นาง กิติยา จันทะเขตร รพ.ศรีสะเกษ

77 นาง สมพิศ แกนวงคศา รพ.ศรีสะเกษ

78 นางสาว กิ่งกาญจน อากรชี รพ.ศิริราช

79 นางสาว นภาพร วรรณขาว รพ.ศิริราช

80 นางสาว นัฏศุภร สุระพร รพ.ศิริราช

81 นางสาว วรนาฎ ศรีสุข รพ.ศิริราช

82 นางสาว กัญญารัตน ทะริยะ รพ.ศิริราช 

83 นาย เอก อนันต รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

84 นาง วงษพร พวงเนียม รพ.ศุภมิตร
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85 นาง เจริญศรี ศรีสุขใส รพ.สงขลานครินทร

86 นาย ชโลธร เพ็ญจํารัส รพ.สงขลานครินทร

87 นางสาว มัชฌิมา เตชะเสนา รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

88 นาง วิลาวัลย จันทรสวัสดิ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

89 นาย พสุธรวัฒน สมมีทรัพย รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

90 นางสาว พัชราภรณ แสงพรอม รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

91 นางสาว ณฐวรรณ เครือขวัญชัย รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

92 นางสาว ทัศวรรณ คําพันธ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

93 นางสาว นิยม เกตุพันธ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

94 นางสาว วิลาวัณย มีคําทอง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

95 นางสาว สุชาดา บุญเชิด รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

96 นางสาว ขวัญเรือน คงโต รพ.สมุทรปราการ

97 นางสาว เมฬิษา จันแหนบ รพ.สมุทรปราการ

98 นางสาว สุภารัตน อ่ําเงิน รพ.สมุทรปราการ

99 นางสาว อัมพร รอดสม รพ.สมุทรปราการ

100 นาย วรเชษฐ กลิ่นจันทร รพ.สมุทรสาคร

101 นาง สิริกานต ขันธเขตต รพ.สมุทรสาคร

102 นางสาว หนึ่งฤทัย นุชประเสริฐ รพ.สมุทรสาคร

103 นาง จารุทรรศ จานสิบสี รพ.สิรินธร  

104 นางสาว ศิรินทิพย บุญโญ รพ.สุราษฎรธานี

105 นาย กฤษณรงค พวงชมพู รพ.หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
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106 นางสาว สุจิตรา คุมสะอาด รพ.หัวหิน

107 รอยเอกหญิง กรุณา กลิ่นสกุล รพ.อานันทมหิดล

108 รอยโทหญิง ศิศีรัตน ภูชมศรี รพ.อานันทมหิดล

109 นางสาว วรรณภา คํานิมิตร รพ.อูทอง

110 นางสาว กชพร รัตนสมพร สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

111 นางสาว นารีรัตน ทองยินดี สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

112 นางสาว กนกศรี ทุเรียน สถาบันประสาทวิทยา

113 นางสาว พาฝน อัตถฤทธิ์ สถาบันประสาทวิทยา

114 นางสาว ศรัญญา ชาทองยศ สถาบันประสาทวิทยา
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