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1 นางสาว กนกพร มณีโรจน 6111286788 โรงพยาบาล ศิริราช ปยมหาราชการุณย

2 นางสาว กนกวรรณ ประชาศรี 6111282156 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

3 นางสาว กนกวรรณ วัฒนะ 5211209028 โรงพยาบาล พนมสารคาม

4 นาง กมลทิพย ไชยรักษ 4511046716 โรงพยาบาล ระยอง

5 นางสาว กมลพัชร วรปาณิ 5711252270 โรงพยาบาล เซนตหลุยส

6 นางสาว กรรณิกา เจริญเกตุ 5211209029 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

7 นางสาว กรรณิกา สุคนธนิตย 4511057559 โรงพยาบาล กลาง

8 นางสาว กรองทอง อินพรม 4511088874 โรงพยาบาล พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี

9 นางสาว กฤตติยาณี คงสอดทรัพย 5411230337 โรงพยาบาล เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร

10 นาง กฤติกา มั่นพลศรี 4511019266 โรงพยาบาล ราชพิพัฒน

11 นาง กฤษณา  ศักดา 4811046368 โรงพยาบาล นครปฐม

12 นางสาว กัญญาณัฐ อาจเมือง 6111290902 โรงพยาบาล บางละมุง

13 นางสาว กัตติกา อาจเดช 5311216517 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

14 นาง กันยาวีร เศรษฐกีรติชัย 4511009542 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

15 นาง กัลยารัตน ปกษี 4411158906 โรงพยาบาล อุทัยธานี

16 นางสาว กาญจนา ตั้งโชควัฒนะ 4611103739 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

17 นางสาว กานดา สีวราภรณสกุล 4511021613 โรงพยาบาล พนัสนิคม

18 นาย กิตติชัย อัครกิตภูมิสกุล 5311220975 โรงพยาบาล หัวหิน

19 นางสาว กิตติมา ฉายงาม 5711248406 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

20 นางสาว เกศริน นนดี 5411230706 โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

21 นางสาว เกศวดี ชังเภา 5611241085 โรงพยาบาล เพชรบูรณ

22 นาง เกษร สิริเธียรวงศ 4311154978 โรงพยาบาล ราชพิพัฒน

23 นาย ขจรศักดิ์ หาดทะเล 5711250015 โรงพยาบาล มหาสารคาม

24 ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา  โรงพยาบาล ชลบุรี 

25 นาง ขวัญใจ ปตาทชัย 4511021637 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

ชื่อ-สกุล โรงพยาบาล

รายชื่อผูเขารวมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลหองผาตัด ประจําป 2562
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26 นางสาว ขวัญเรือน ไวยลาภา 44111649922 โรงพยาบาล บางจาก

27 นางสาว ขวัญฤดี ผาทอง 4911153416 โรงพยาบาล แพทยปญญา

28 นาง คนึง ฤทธิ์กลา 5011165289 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

29 นางสาว คัททรียา สุขแสน 6011280527 โรงพยาบาล พนัสนิคม

30 นาย คํารณ โตเหี้ยม 5211212395 โรงพยาบาล สุโขทัย

31 นาง เครือวัลย กุมพล 4511075625 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

32 จ.สอ.หญนิงเยาว เสาวโร 5411162167 โรงพยาบาล คายจักรพงษ

33 นาง จงกล อินทรยงค 4511010822 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

34 นาง จรรยา ทรงศรี 4511012876 โรงพยาบาล ราชบุรี

35 นาง จริยา บุญฤทธิ์ 4511086777 โรงพยาบาล อุทัยธานี

36 นาง จันทนา ทับมณี 4511012837 โรงพยาบาล ราชบุรี

37 นาง จันทนา วรคุตตานนท 4511038791 โรงพยาบาล ทายาง

38 จ.ส.อ.หญพิมพลภัส ทองแถม 5411162167 โรงพยาบาล คายจักรพงษ

39 นาง จันทนิภา ธีรพงษ 4511020770 โรงพยาบาล เสนา

40 นางสาว จันทรเพ็ญ ชวนเส็ง 4511010829 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

41 จันทรา สุขสวัสดิ์

42 นาง จารุณี ศุภเสถียร 4611104852 โรงพยาบาล สิงหบุรี

43 นางสาว จารุวรรณ กองแกว 6011274646 โรงพยาบาล บัวใหญ

44 นาง จําเรียง ชื่นชมกลิ่น 4511037260 โรงพยาบาล สิงหบุรี

45 นางสาว จิตตานันทิ์ พงศฉัตรธรรม 4511028060 โรงพยาบาล หัวเฉียว

46 นางสาว จินตนา ดาวเรือง 4511010696 โรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร

47 นาง จินตนา เหล็กงามถ 4311156158 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

48 นางสาว จินตรา ประภาสะโนบล4511041262 โรงพยาบาล พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี

49 นางสาว จิรัฐิติกาล เทพรักษา 6111289721 โรงพยาบาล แพทยปญญา

50 นางสาว จิราพร สองศรี 5711250156 โรงพยาบาล รอยเอ็ด
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51 นาง จิราภรณ ออนบุญ

52 นางสาว จุฑาทิพย ใจเที่ยง 5611245577 โรงพยาบาล แมคคอรมิค

53 นางสาว จุฑาพร จันทรแดง 4911194205 โรงพยาบาล กบินทรบุรี

54 นางสาว จุฑารัตน อินทโชติ 4511019888 โรงพยาบาล ศรีประจันต

55 นาง เจริญขวัญ เสียงใหญ 5311192460 โรงพยาบาล บํารุงราษฎร

56 นาย เจษฎาพร พันธัง 5811262980 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

57 นางสาว ฉัตรสุดา. กาฬกาญจน 4511012882 โรงพยาบาล ราชบุรี

58 นางสาว ฉัตรสุดา. แกวขจร 5611243235 โรงพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง

59 นาง ฉันทนา แซมภักดี 4511037280 โรงพยาบาล สิงหบุรี

60 นางสาว ชฎานุช เชาวนพีระพงศ 4511010049 โรงพยาบาล ปทุมธานี

61 นางสาว ชนิดา วัฒนา 4511024763 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

62 นางสาว ชนิดา เสมเถื่อน 5511238160 โรงพยาบาล หัวหิน

63 นางสาว ชมพูนุช ศรีสวัสดิ์ 6111289848 โรงพยาบาล บางโพ

64 นางสาว ชมพูนุท พลบสุจิตร 4511053340 โรงพยาบาล หัวเฉียว

65 นาง ชไมพร ผองแผว 4511006130 โรงพยาบาล ระยอง

66 นางสาว ชลธิศา โสธน 4511032780 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา นนทบุรี

67 นาง ชโลธรณ นอยเผา 4711177979 โรงพยาบาล ปทุมธานี

68 นาง ชอทิพย นิสยะมาตร 4511024026 โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตัยน

69 นางสาว ชัชดาพร อุดทา 4811100139 โรงพยาบาล เพชรบูณ

70 นางสาว ชุติกร ปงชาคํา 4311157246 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

71 นาง ชุลีพร จําปาเกตุ 4411161141 โรงพยาบาล อุทัยธานี

72 นางสาว ชุลีพร ชัยชมภู

73 นางสาว ชูติมา ปุญญรัตนศรีขจ4411160179 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

74 นาย เชาวฤทธิ์ ศรีศาสตร 4911171064 โรงพยาบาล สิงหบุรี

75 นางสาว โชติกาญจน ยามงคล 5011108618 โรงพยาบาล แมสาย เชียงราย
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76 นางสาว โชติภรณ แจงดี 5811259455 โรงพยาบาล ปทุมธานี

77 นางสาว ญภา สิริจันโท 4711046340 โรงพยาบาล อินทรบุรี

78 ฐิตาภา กุลสุทธิสิทธิ์

79 นางสาว ฑิฆัมพร แสนโท 5811261569 โรงพยาบาล เจาพระยาอภัยภูเบศร

80 นางสาว ณอาภา โชติวณิชกิจ 5411223922 โรงพยาบาล ศิริราชปยมหาราชการุณย

81 นางสาว ณัชชา จันทรดี 5911271794 โรงพยาบาล ปทุมธานี

82 นาง ณัชชารีย จันดา 4411165083 โรงพยาบาล ธนบุรี1

83 นางสาว ณัฎฐภรณ นพกวด 5511233539 โรงพยาบาล พุทธโสธร

84 นางสาว ณัฏฐธนันท ชัยประเสริฐ 4711183733 โรงพยาบาล สุโขทัย

85 นางสาว ณัฐฐาพร ใจกําแหง 5811258101 โรงพยาบาล บางละมุง

86 นางสาว ณัฐธกานต ชูสนุก 4511089645 โรงพยาบาล พนัสนิคม

87 นางสาว ณัฐพัชร มีมงคล 5511236994 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

88 นางสาว ณัฐวรรณ อุบลไทร 4311155423 โรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร

89 นาง ณิศราพรรณจองสุวรรณ 4511021635 โรงพยาบาล พระนั่งเกลานนทบุรี

90 นางสาว ดรินธร ทิวาวรรณกรณ

91 นางสาว ดลฤดี เที่ยธิทรัพย 512728712 โรงพยาบาล สิรินธร

92 นางสาว ดวงตา สันชวฤทธิ์ 5611240301 โรงพยาบาล กระทุ

93 นาง ดวงนภา สารถีวิทย 5911197039 โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ

94 นางสาว ดวงฤดี นาเมืองรักษ 6111282503 โรงพยาบาล วิภาราม

95 นางสาว ดอกออ กิ่งมาลา 5511239665 โรงพยาบาล พุทธโสธร

96 นางสาว ดารัชฎ สุขสวัสดิ์ 5011200532 โรงพยาบาล ศิริราช ปยมหาราชการุณย

97 นางสาว ทวีสุข นิปทธหัตถพงศ4511021117 โรงพยาบาล บางจาก จ.สมุทรปราการ

98 นางสาว ทักษอร ทองพิทักษ 5011199971 โรงพยาบาล รามคําแหง

99 นาง ทัตดา อยูสวัสดิ์ 4511035502 โรงพยาบาล สิรินธร

100 นางสาว ทิพวรรณ เล็กชะอุม 4511018684 โรงพยาบาล พุทธโสธร
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101 นางสาว ทิพวัลย มั่นคง 6111284647 โรงพยาบาล ราชบุรี

102 นางสาว ธนัชชา เลขพันธ 5811262159 โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา

103 นางสาว ธนาวดี ภูพวง 4511076504 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่17

104 นาง ธนาวัลย เลิศนิบุนะ 4511092649 โรงพยาบาล ปทุมธานี

105 นางสาว ธนิดา แตงพลอย 5511231447 โรงพยาบาล บางจาก

106 นาย ธวัชชัย คามวัลย

107 นางสาว ธัญญลักษณ ปนแกว 5811262410 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

108 นางสาว ธัญลักษณ หูกวน 5411227610 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

109 นางสาว ธันยาภัทร เพ็ชรจรูญพงษ 4711188410 โรงพยาบาล กระทุมแบน

110 นางสาว ธาราพันธ ขําจันทร 5411221808 โรงพยาบาล พระนารายณมหาราช ลพบุรี

111 นางสาว ธิดารัตน เกงนอก 6111284401 โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

112 นางสาว ธิดารัตน โสมอินทร 6011281501 โรงพยาบาล คามิลเลียน

113 นาง ธีรารัตน ลิมปโชติกุล 4811012955 โรงพยาบาล ราชบุรี

114 นาง นงเยาว ยุตะกิจ 4811050191 โรงพยาบาล พนัสนิคม

115 นาง นงลักษณ ภูคํา 4511026210 โรงพยาบาล มิชชั่น

116 นาง นชพรรณ. ดินิส 4511169427 โรงพยาบาล พระนารายณมหาราช จ.ลพบุรี

117 นางสาว นฤชา สีลุนใด 4711185278 โรงพยาบาล บางละมุง

118 นาง นฤมล ศรีอินทรงาม 4511023040 โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี

119 นาง นวลจันทร คูสุวรรณ 4511010824 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

120 นาง นวลอนงค ปาเบา 5011198951 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

121 นาง นันทนภัส รักเขตรการ 4711178477 โรงพยาบาล กําแพงเพชร

122 นางสาว นันทนา ซื่อตรง 4411164610 โรงพยาบาล กบินทร บุรี 
123 นาย นันทศักดิ์ รุงนรารักษ 5511232144 โรงพยาบาล แมจัน

124 นางสาว นันทิชา เสาเงอ 5911269593 โรงพยาบาล บางบอ

125 นางสาว นาฏยา บุญชาญ 5511238534 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
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126 นางสาว นาฏลัดดา แกวชารี 5611247095 โรงพยาบาล รามคําแหง

127 นางสาว น้ําผึ้ง ศรีวิเศษ 5011198919 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

128 นางสาว น้ําออย นิรันดร 5311220688 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

129 นางสาว นิชนันท ยอดรัก 5911264944 โรงพยาบาล บางพลี

130 นางสาว นิฏฐิตา เอี่ยมสําอางค 4911198582 โรงพยาบาล สถาบันราศนราดูร

131 นิตยา งามขํา

132 นางสาว นิติญา ชางปลูก 5311221098 โรงพยาบาล หัวหิน

133 นิธินันท  กิ่งแกว

134 นาย นิพนธ บานกลวย 5111171726 โรงพยาบาล มะการักษ

135 นางสาว นิภาพร แสงฟุง 5511239847 โรงพยาบาล พนัสนิคม

136 นางสาว นิษฐกานต นิธิฉัตรอริยกุล 5511236097 โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย

137 นาง นุจรี ธราเธียรไท 5211177958 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

138 นางสาว นุชจรี มณีดํา 4711181089 โรงพยาบาล กระทุมแบน

139 นาง บุญศรี ปยะวรรณสุทธิ์ 4511049324 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

140 นาง บุญสง วีระธํารงกุล 4611028286 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

141 นางสาว บุศรินทร ศรีเกิด 4711184926 โรงพยาบาล สนามชัยเขต

142 นางสาว บุษริน สวางเพชร 5411230811 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

143 นางสาว เบญจพร สุขะเนนย 5611242434 โรงพยาบาล พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

144 นางสาว เบญจพร อินเลี้ยง 6011274589 โรงพยาบาล ไทรนอย

145 นางสาว เบญจมาภรณจิตติวรพันธ 4611097174 โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี

146 นางสาว เบญญาภา วันยา 6011273297 โรงพยาบาล บางละมุง

147 นางสาว ปฏิมา ดีประเสริฐวงศ 4511009525 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

148 นางสาว ปฐมาวดี มะลิออง 6111285482 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

149 นาย ปณัยกร ถาวร 5811256675 โรงพยาบาล พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

150 นาง ปติฐา สุประภารพงษ 4511009524 โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
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151 นางสาว ปนิตา เศรษฐสิโรตม 4711184636 โรงพยาบาล พนัสนิคม

152 นางสาว ประทุม ทับทิม

153 นางสาว ปรา ชญา จิราวัสน 5911270370 โรงพยาบาล บางละมุง

154 นางสาว ปราณี ปานเฉ 4511011482 โรงพยาบาล บางใหญ

155 นางสาว ปริฉัตร ธีระเดชะชาติ 4511027300 โรงพยาบาล เซนตหลุยส

156 นาง ปริญญา บุตรชา 4511011056 โรงพยาบาล ปทุมธานี

157 ปฤษณา ชวยชูทรัพย  โรงพยาบาล ชลบุรี 

158 นางสาว ปวีณา มามั่ง 4511173472 โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

159 นางสาว ปทมาวดี ตะเกิ้งผล 6211291367 โรงพยาบาล เเพทยปญญา

160 นางสาว ปารวัณ โพธิ์งาม 6011280277 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

161 นางสาว ปาริชาติ ปาเกลือ 5211210547 โรงพยาบาล บางพลี

162 นางสาว ปตินุช คลายสุบรรณ 4511175877 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

163 นาง ปนอนงค มิ่งพฤฒิ 4511038519 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

164 นาง ปยพรรณ อุดมวรรัตน 4511090062 โรงพยาบาล กําแพงเพชร

165 นาง ปยภัทร กลิ่นหอม 4711182462 โรงพยาบาล สิงหบุรี

166 นางสาว ปยะดา ทาพรม 5411230519 โรงพยาบาล กบินทรบุรี

167 นางสาว ปยะนุช แสนทวีสุข 5400222017 โรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร

168 เปรมจิต   เกตษา

169 นางสาว ผกากานต จันทราช 5511236895 โรงพยาบาล บางใหญ

170 นางสาว พจนา กุลศิริชัยวัฒน 4611102723 โรงพยาบาล ทายาง

171 นาง พจนี มนตรี 5711252026 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

172 นางสาว พรนภา พึ่งนา 5111182463 โรงพยาบาล สิงหบุรี

173 นางสาว พรพิมล วรประชา 5311221149 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

174 นางสาว พรรณสา รักสกุลวนิช 4511011434 โรงพยาบาล ปทุมธานี

175 นาง พรสุภา พยัคฆพันธ 4511008864 โรงพยาบาล บํารุงราษฏร จํากัด (มหาชน)
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176 นางสาว พัชรสิตา อมรสิริสิทธิ์

177 นาง พัชรา. สิทธิไพศาล 4511075130 โรงพยาบาล พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

178 นางสาว พัชราภรณ  แสงอําไพ 5611244513 โรงพยาบาล กระบี่

179 นางสาว พัชรี จันทรแขวง 5911270404 โรงพยาบาล จุฬารัตน 304 อินเตอร

180 นางสาว พัทธธีรา โพนาม 6111285761 โรงพยาบาล อรัญประเทศ

181 นางสาว พัสราภรณ ใจนอม 5611247898 โรงพยาบาล บางปะกอก รังสิต2

182 นางสาว พิจิตรา ใจกาวิล 5111206287 โรงพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก

183 นางสาว พิชชาพร กิติศรีวรพันธุ 5911267407 โรงพยาบาล ศูนยรอยเอ็ด

184 นาย พิชญธิฎา บุตรพรม 5911271717 โรงพยาบาล วิภาราม สมุทรสาคร

185 นาง พิชามญชุ วิริยะวรางคกูร 4511044454 โรงพยาบาล ยโสธร

186 นาย พิชิต โพธิ์พยัคฆ 5011201779 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล

187 นางสาว พิศสุดา ฉายาวรรณ 5711255301 โรงพยาบาล ศิริราช ปยมหาราชการุณย

188 นาย พีรพงศ ตั้งจิตเจริญ 4511011150 โรงพยาบาล ปทุมธานี

189 นางสาว เพ็ญณา ธัญญาหาร 4511176344 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

190 นาง เพียงพิศ นอยพันธ 5301074033 โรงพยาบาล วิภาวดี

191 นางสาว แพรวพรรณ แนวธรรม 5811257856 โรงพยาบาล ชุมแพ

192 นางสาว ไพรวัล คงเนียม 4511020296 โรงพยาบาล บานโปง

193 นาง ไพลิน. เหลาวงคไทย 4411191617 โรงพยาบาล พระนารายณมหาราช

194 นางสาว ภมร มานะทัต 5511235241 โรงพยาบาล บานโปง

195 นาง ภรวิริน พรหมสร 6111283588 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

196 นางสาว ภัชราพร แหวนวิเศษ 5911268065 โรงพยาบาล ศิริราชปยมหาราชการุณย

197 นาง ภัทรา ปุญสิริ 4611102975 โรงพยาบาล ศรีประจันต จสุพรรณบุรี

198 นางสาว ภัทรา อนุสิกขวัฒนา 5611243942 โรงพยาบาล พุทธโสธร

199 นางสาว ภัทราพร วิชาพานิช 4511032768 โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

200 นางสาว ภัทริษา ชุมพล 4711179064 โรงพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก
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201 นางสาว ภัทรีพันธุ ศิลปดิษฐ 5511237191 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

202 นาย ภาณุพงศ พุมสอาด 5911266109 โรงพยาบาล พระนารายณมหาราช

203 ภาวิณี หงษามนุษย โรงพยาบาล ชลบุรี 

204 นาง ภูษณิศา นางาม 4711177728 โรงพยาบาล อรัญประเทศ

205 นางสาว มณฑิรา เพ็งลอย 5611241387 โรงพยาบาล ราชบุรี

206 นาย มนเทียร ตอมตุย 5911265942 โรงพยาบาล แมจัน

207 นาง มนสิชา นิยมยุสดี 4611055771 โรงพยาบาล ราชบุรี

208 นางสาว มโนรจ เดชศรี 52112111901 โรงพยาบาล อรัญประเทศ

209 นางสาว มยุรฉัตร วงศอยู

210 นาง มรกต ปฏิบัติ 4711109142 โรงพยาบาล แกลง จ.ระยอง

211 นางสาว มลชนก เฮงใหญ 57711255044 โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ

212 นาง มาเรียม งามโขนง 4511003466 โรงพยาบาล สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

213 นางสาว มาลินี ขลิบเงิน

214 นาง มาลี สุขเจริญ

215 นางสาว เมทินี สุวรรณ 5911269126 โรงพยาบาล จอมทอง

216 นางสาว ยุพเรศ บุญมี 4911194219 โรงพยาบาล กบินทรบุรี

217 นาง ยุพิน คุณธรรม 4511000461 โรงพยาบาล เปาโลเมดิค

218 นาง ยุพิน ภูเพชร 4311152118 โรงพยาบาล สิงหบุรี

219 นางสาว ยุภาวดี ประทุมวัน 5211211643 โรงพยาบาล ชุมแพ

220 นางสาว ระพีพร พั่วพันธุ 5311076701 โรงพยาบาล หัวหิน

221 นางสาว รักชนก คงอยู 4611096297 โรงพยาบาล แกลง จ.ระยอง

222 นางสาว รังสิมา เหมอนุกุล 4911198039 โรงพยาบาล นวมินทร

223 นางสาว รัชฎาพร พานิชนอก 5711248670 โรงพยาบาล บัวใหญ

224 นางสาว รัชดาวรรณ ทองคุม 4411158961 โรงพยาบาล สิงหบุรี

225 นางสาว รัชนก ไทยเพิ่มพูล 5711249169 โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ
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226 นางสาว รัชนี สุคันธชลาธร 5011198844 โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ

227 นางสาว รัชนี สุมมาตย 4911091640 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

228 นาง รัตนชุดา แกวกาหลง 5811256802 โรงพยาบาล มะเร็งอุดรธานี

229 นาง รัตนา เทียนภู 4511038790 โรงพยาบาล ทายาง

230 นางสาว รัตนาพร ตมพูล 5011198845 โรงพยาบาล ปทุมธานี

231 นางสาว รินดา กาฬเนตร 4611093926 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

232 นาง รุงฟา ประกาสิทธิ์ 4711109135 โรงพยาบาล พระพุทธบาท

233 นาง ลดวัลย แสงฉิม 4611107950 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

234 นางสาว ลําดวน ชัยแสง 4711186644 โรงพยาบาล คามิลเลียน

235 นาง ลําพึง มีสวัสดิ์ 4511027400 โรงพยาบาล ดอนเจดีย

236 นางสาว วชิรญา ทองสวัสดิ์ 5911272861 โรงพยาบาล รามคําแหง

237 นาง วนิดา ผลึกเพชร 4511060098 โรงพยาบาล กระบี่

238 นาง วนิดา ยังปรางค 4511028321 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่17

239 นางสาว วรรณนิสา ทาน้ําตื้น 5711253037 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

240 นาง วรรณพร ยาคํา 4611102264 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

241 นางสาว วรรณภา มอชรา 5811256952 โรงพยาบาล รามคําแหง

242 นาย วรวิทย นันตะกานตง 5911267487 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

243 นาย วรวิทย สีหาบุญลี 5711250023 โรงพยาบาล มหาสารคาม

244 นาง วรากร ประดับกูล 4511037880 โรงพยาบาล นครนายก

245 นางสาว วราภรณ เทศจําปา 4511075035 โรงพยาบาล พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี

246 นาง วรินทร พิมธรรมมา 5111097103 โรงพยาบาล พุทธโสธร

247 นางสาว วรินทรธร ทองสุข

248 นางสาว วริศา พัดจีบ 5811261957 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

249 นาง วไลพร หาวารี 4511019465 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

250 นางสาว วัชจรินทร มากสี 5711249867 โรงพยาบาล หัวหิน
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251 นาง วัชรา รัตนศรีทอง 4511075126 โรงพยาบาล พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี

252 นาง วัชราภรณ อรัญสาร 4811192508 โรงพยาบาล บํารุงราษฎร

253 นาย วัฒนา กลิ่นกุล 4611105116 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

254 นางสาว วันทนา โพธิ์ศิริ 4511011432 โรงพยาบาล ปทุมธานี

255 นาง วันเพ็ญ จันทรหิรัญ 4711037124 โรงพยาบาล สิงหบุรี

256 นาง วันเพ็ญ สิทธิธรรม 4511020519 โรงพยาบาล คลองหลวง

257 นาง วัสสะวีร ลิ้มพลาสุข 4511020771 โรงพยาบาล เสนา

258 วาที่ ร.ต.วาที่ ร.ต 5511231496 โรงพยาบาล แกลง จ.ระยอง

259 นางสาว วานิสสา วงคชัย 5811263592 โรงพยาบาล รามคําแหง

260 นาง วารี วงศปรากฏ 4511021615 โรงพยาบาล พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

261 นางสาว วารุณี ดีพรม 5311152066 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

262 นาง วาสนา พูนบุญ 4511035984 โรงพยาบาล กบินทรบุรี

263 นาง วาสนา ยอดดําเนิน 4811100317 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

264 นางสาว วิชชุนี ตาละลักษมณ 4511023069 โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี

265 นาง วิภาลักษณ บัวแกว 5511239887 โรงพยาบาล นวมินทร

266 นางสาว วิลัดดา มามากทรัพย 5811258235 โรงพยาบาล บางใหญ

267 นาง วิลาสินี โภคาพันธ 4611103327 โรงพยาบาล แกลง จังหวัดระยอง

268 นางสาว วิลาสินี อยูปก 5611248113 โรงพยาบาล ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

269 นาง วิไลภรณ ฉัตรไตรรัตน 4511017418 โรงพยาบาล พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี

270 นางสาว วิวารินทร สาระมะณี 6121288970 โรงพยาบาล พนัสนิคม

271 นาง วิสุทธิ์ตา เกียรติ์อนันตกุล6111282554 โรงพยาบาล ศิริราช ปยมหารารการุณย

272 นาง ศตภร จันทรศิริ 4711038849 โรงพยาบาล ทายาง

273 นาง ศรัณยา สายสวรรค 4511032854 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

274 นางสาว ศรันยพร ชัยธนะศรีโสภณ

275 นางสาว ศรีพรรณ ทรายมูล 5211211807 โรงพยาบาล แมคคอรมิค
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276 นางสาว ศรีสุดา อุนคํา 5511234136 โรงพยาบาล กาฬสินธุ

277 นางสาว ศศิณัฏฐ ธุระพันธ 5511233663 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

278 นาง ศัญนิกัญพร แสงสุวรรณธนกุล

279 นางสาว ศันสนีย ใสสะอาด 4311154747 โรงพยาบาล ศิริราชปยมหาราชการุณย

280 นางสาว ศิรประภา แทนสม 5711250677 โรงพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง

281 นางสาว ศิรประภา ฤทธิ์ศรีบุญ

282 นางสาว ศิราณี เจียระไนมณี 4511009513 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

283 นางสาว ศิริขวัญ แกวเกิด 5111020981 โรงพยาบาล ราชบุรี

284 นางสาว ศิรินทรา พุทธา 5711250000 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

285 นางสาว ศิริพร จัตวา 4512009528 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

286 นาง ศิริพร เทพารักษ 5811257857 โรงพยาบาล หัวหิน

287 นางสาว ศิริพร พีรกุลารักษ 5711255001 โรงพยาบาล กระทุมแบน

288 นางสาว ศิริพร วลัยเพ็ชร 4511041289 โรงพยาบาล พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี

289 นางสาว ศิริรัตน เนินบก 6011269622 โรงพยาบาล อรัญประเทศ

290 นางสาว ศิริวรรณ โพธิ์เกิด 4311155372 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

291 นาย ศิวัช เมืองแกว 6011274160 โรงพยาบาล บางบอ

292 นางสาว ศุภวรินทร หันกิตติกุล 4511050355 โรงพยาบาล รพ.หัวเฉียว

293 นางสาว สกุณี วงศสวาง 4711016469 โรงพยาบาล กบินทรบุรี

294 นางสาว สมจิตต  ชาโชติ 4511038500 โรงพยาบาล มะการักษ 
295 นางสาว สมใจ บรรลือทรัพย 5711256080 โรงพยาบาล วัฒนาหนองคาย

296 นาง สมทรง พรมบุตร 4611026201 โรงพยาบาล นครนายก

297 นางสาว สมพร แสงรัตน

298 นาย สมัย คาระมาตย 5111207337 โรงพยาบาล นวมินทร 9

299 นาย สลิล สวางจิตต 4311152761 โรงพยาบาล บานโปง

300 นาย สามารถ มูลวงค 5521240097 โรงพยาบาล มหาสารคาม
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301 นาง สายใจ ธนะมูล 4511035657 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

302 นางสาว สายทิพย. คําอาจ 5111021011 โรงพยาบาล ราชบุรี

303 นางสาว สายใย ตุวินันท 4511010703 โรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร

304 นาง สําอาง จัตวาภักดี 4811020728 โรงพยาบาล รอยเอ็ด

305 นางสาว สิริวรรณ กุนอก 6111285721 โรงพยาบาล พุทธโสธร

306 นาง สิริวรรณ โตจีน 4511046686 โรงพยาบาล อินทรบุรี

307 นางสาว สุจิตรา ศรีสดใส 4611091696 โรงพยาบาล กระทุมแบน

308 นาง สุชิน แกวถาวร 4511068108 โรงพยาบาล ทายาง

309 สุดาวดี รักจรรยาบรรณ โรงพยาบาล ชลบุรี 

310 นางสาว สุทธิดา สวามิภักดิ์ 6111282121 โรงพยาบาล ราชบุรี

311 นางสาว สุทิศา บุญเกิด 4911197407 โรงพยาบาล จุฬารัตน304อินเตอร

312 นางสาว สุนันทา ปดธุลี 5411228806 โรงพยาบาล วิชัยเวช ออมนอย

313 นาง สุนันทา วรธนากรกุล 4511002178 โรงพยาบาล บานโปง

314 นาง สุนีย ฟกแฟ 4511048765 โรงพยาบาล พระนั่งเกลา

315 นาง สุนีย อําโพธิ์ศรี 5611241348 โรงพยาบาล ราชบุรี

316 นางสาว สุพรรณภรณวิชิตะกุล 4511062214 โรงพยาบาล สามรอยยอด

317 นางสาว สุพรรษา อยูสนิท 5511238595 โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร

318 นางสาว สุพัฒนตรา ฉ่ํามาลัย 4911196687 โรงพยาบาล บางบอ

319 นางสาว สุพิน กลิ่งพงษา

320 นางสาว สุภัสสรา ขวานคร 5611247455 โรงพยาบาล เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร

321 นางสาว สุภาวดี แกนไร 5211209029 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

322 นางสาว สุภาวดี สินประโคน 6011276119 โรงพยาบาล จุฬารัตน 304 อินเตอร

323 นางสาว สุภิญญา โสสองชั้น 4611106350 โรงพยาบาล วิภาราม

324 นาง สุมนนา แพเพ็ชร 4511002175 โรงพยาบาล บานโปง

325 นางสาว สุมนา รัตนอาคม 4511169380 โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
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326 นาง สุมาภรณ กุลจิตติจรรยา 4511052068 โรงพยาบาล หัวหิน

327 นาง สุมาลี ดุสรักษ 4511090083 โรงพยาบาล บานโปง

328 นาง สุมาลี ภูสกุล 4611096654 โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

329 นาย สุรพงษ ไทยมิตร 4411162095 โรงพยาบาล มหาสารคาม

330 นาง สุระ นาเจริญ 4511037750 โรงพยาบาล นครนายก

331 นาง สุวคนธ ไทยานนท 4711180538 โรงพยาบาล บางละมุง

332 นางสาว สุวดา ชูเสง 5611242476 โรงพยาบาล หัวหิน

333 นาย สุวิทย สุระเสียง 5411222901 โรงพยาบาล กาฬสินธุ

334 นาย เสรี เพ็ชรชะ 4511052520 โรงพยาบาล เกษมราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร

335 นาง เสาวนีย จันทนจุลกะ 4511037746 โรงพยาบาล นครนายก

336 นางสาว เสาวภาคย เหลืองวิไล 4511021634 โรงพยาบาล พนัสนิคม

337 นางสาว เสาวลักษณ มนูญญา 4711109222 โรงพยาบาล ดําเนินสะดวก

338 นางสาว เสาวลักษณ แสงสวาง 4411161435 โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

339 นางสาว หทัยธนก ปลื้มเกษร

340 นางสาว หทัยรัตน หอมแขก

341 นางสาว หยกแกว ลั้วสมบูรณ  451148660 โรงพยาบาล นครธน
342 นางสาว หยาดเดือน แจงใจ 5911268209 โรงพยาบาล พุทธโสธร

343 นาย อดิเรก อัมภวัน 4611108104 โรงพยาบาล แกลง จ.ระยอง

344 นางสาว อนงคนาฎ สินศรานนท 4511043295 โรงพยาบาล วิภาวดี

345 นางสาว อรไท วิสุทธิกุล 6111285824 โรงพยาบาล อรัญประเทศ

346 นางสาว อรพินท ภูมิ่งดาว 5211208761 โรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร

347 นาย อรรถพงษ ผลานิผล 4611105593 โรงพยาบาล บางโพ

348 นางสาว อรวรรณ พาสี 5411227087 โรงพยาบาล เจาพระยาอภัยภูเบศร

349 นางสาว อรอุมา แสงศรี 4511028062 โรงพยาบาล รพ.หัวเฉียว

350 นางสาว อริศรา ทองคํา 6021273262 โรงพยาบาล วิภาราม
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351 นาง อรุณ อัณฑสูตร 4711042278 โรงพยาบาล เจาพระยาอภัยภูเบศร

352 นางสาว อรุณี ดวงปรึกษา 4511088056 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

353 นาง อักษรศิลป ศิลปมงคลกุล 5011199552 โรงพยาบาล นวมินทร

354 อังคณา บุญช ู โรงพยาบาล ชลบุรี 

355 นาง อัจฉรา สัตยเสวนา 4511018819 โรงพยาบาล ปตตานี

356 นางสาว อัจราพร สิงหเถื่อน 5511226587 โรงพยาบาล พระนารายณมหาราช ลพบุรี

357 นางสาว อัญชลี วงษเอี่ยม 4711108902 โรงพยาบาล ราชบุรี

358 นาง อัญชลี สุขสันติพร 4511089111 โรงพยาบาล รพ.พระจอมเกลาจ.เพชรบุรึ

359 นางสาว อัมพร นาควิจิตร 5911266247 โรงพยาบาล กระทุมแบน

360 นาง อาทิตยา จตุรพรภัทร

361 นางสาว อาทิตยา อภิญ 501120146 โรงพยาบาล แกลง จ.ระยอง

362 นาง อาภา แกวแจง 4811018774 โรงพยาบาล รพ.พุทธโสธร

363 นาง อารีย จันทรวิจิตร 4511040537 โรงพยาบาล สิงหบุรี

364 นาง อารีรัตน ดวงโสภา 4811005357 โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

365 นางสาว อารีวรรณ. วงศสมิง 4511008160 โรงพยาบาล บางบัวทอง

366 นางสาว อํานวย อาทิตยอุทัย

367 นาง อําไพ ชวยชาติ 4511018820 โรงพยาบาล ปตตานี

368 นาง อําไพ พวงศรี

369 นาง อินทิรา จิระวรรธนะ 4511011031 โรงพยาบาล ปทุมธานี

370 นางสาว อุทัยวรรณ โกสินทรจิตต 4511024826 โรงพยาบาล แหลมฉบัง

371 นาง อุบล อยูพูล 4511053873 โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน

372 นางสาว อุไรรัตน กันภัย 4511025253 โรงพยาบาล เลิดสิน

373 นาย เอกศักดิ์ โคกจวง 4811193503 โรงพยาบาล ปทุมธานี

374 นาย โอภาส เลิศสงา 5511238886 โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา

375 นางสาว จิตตภรณ ธนธาดากุล 4511172974 โรงพยาบาล กําแพงแสน
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376 นางสาว จิรารัตน รักชนบท 4511175312 โรงพยาบาล กําแพงแสน

377 นางสาว ภัทรา จติวัธนชัยกูล 4511045573 โรงพยาบาล นครปฐม

378 นางสาว วิภาพร  เรืองมั่น 4611098294 โรงพยาบาล อุตรดิตถ
379 นางสาว ศศิธร จันทรเถื่อน 6111285805 โรงพยาบาล อรัญประเทศ

380 สรัลธร อินทรพรหม 4811192941 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล

381 นาง สุแกว  ขวัญมุข 4411164569 โรงพยาบาล อุตรดิตถ
382 นางสาว กัณฑกณัฐ สุวรรณรัชภูม 4511046595 โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี

383 นาง พิพัฒน สุขสถิตย 4511054325 โรงพยาบาล เลิดสิน

* รายชื่อลําดับที่ 375-383 ใหติดตอโตะแกไขปญหา

 - ผูที่มีปญหาหรือมีขอสงสัยกรุณาติดตอ คุณนฤมล 081-9346539 หรือโตะแกไขปญหา ในวันประชุม

 - อนุญาตใหเฉพาะผูลงทะเบียนเขารวมประชุมเทานั้น (งดผูติดตาม)

 - ผูประสงคจอดรถใหพิมพเอกสารวา เขารวมประชุมพยาบาลหองผาตัด ป2562 (ตาม web ) ที่จอด

รถมีจํานวนจํากัด

หมายเหตุ

เขา้รว่ม
ประชมุ

พยาบาลหอ้ง


	ติดบอร์ด (ใช้จริง)

