
1 นางสาว พรทิพา พรรณา รพ.ขอนแก่น

2 นางสาว พรหมจุรี ป่ินละออ รพ.จุฬาภรณ์

3 นางสาว อุไรรัตน์  งามสง่า รพ.จุฬาภรณ์

4 นางสาว กนกวรรณ มูลศิริ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5 นางสาว ขวัญนภา หลงละเลิง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

6 นางสาว ชุติมา มงคลบุตร รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7 นางสาว ญาดา สัจจะสังข์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

8 นางสาว ธัญชนก ม่านมุงศิลป์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

9 นางสาว นงนุช วานิชธนาคร รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

10 นางสาว ป่ินอนงค์ ขาวสวย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

11 นางสาว ภรภัค พิริยะสุรวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

12 นางสาว วชรภรณ์ ทองสุ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

13 นางสาว อารยา บัวเรือง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

14 นางสาว พิชชาพร มะริด รพ.เซนต์หลุยส์

15 นาง พัชรินทร์ ถวัลย์วิวัฒนกุล รพ.ธนบุรี 2

16 นางสาว เกศินี ก าเนิดรัตน์ รพ.นครปฐม

ประกาศรายช่ือ ณ วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563
หน่วยงานล าดับท่ี ช่ือ-สกุล

ระหว่างวันท่ี 9-20 พฤศจิกายน 2563 / เวลา  9.00 - 16.00 น. ( 10 วันท าการ)

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขรหัสหลักสูตร H001-L-63-C4-0001-2 ฉบับลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายช่ือผู้เข้าอบรมสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 41



17 นางสาว สุภาวิตรี วันสามง่าม รพ.นครปฐม

18 นางสาว พรทิพย์ ไตรภพศุภกานต์ รพ.นครพนม

19 นางสาว สุภาพร สวนเป่ียม รพ.ปทุมธานี

20 นาง กานต์พิชชา สงกล้าหาญ รพ.พระนครศรีอยุธยา

21 นาย พัฒนพงศ์ ร่มโพธ์ิ รพ.พระนครศรีอยุธยา

22 นางสาว สุมาลี วิเศษศรี รพ.พระนครศรีอยุธยา

23 นางสาว ณัฎฐา ใจดี รพ.พระนารายณ์มหาราช

24 นางสาว ปราณี บรรฑิต รพ.พระนารายณ์มหาราช

25 นาง สริษษา วงศ์ปรากฏ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

26 ร้อยตรีหญิง จิณห์วรา หาญแก้ว รพ.พระมงกุฎเกล้า

27 ร้อยโทหญิง ชาทินี จ านงค์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

28 ร้อยเอกหญิง ธรินทร์ภิชญ์ ธรรมโส รพ.พระมงกุฎเกล้า

29 ร้อยเอกหญิง ธีรานุช ยาวิละ รพ.พระมงกุฎเกล้า

30 ร้อยโทหญิง วรรณวิมล วงศ์นอก รพ.พระมงกุฎเกล้า

31 นาย ธนพัฒน์ สุขเกษม รพ.เพชรบูรณ์

32 นาย ภาณุวัตร จันทร์เทียน รพ.เพชรบูรณ์

33 นาง จงลักษณ์ อนันตนุษย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

34 นางสาว อมรรัตน์ จินดา รพ.มหาราชนครราชสีมา

35 นางสาว จีรนันท์ คุณเสง่ียม รพ.มะการักษ์

36 นาง พิมพา วีระค า รพ.แม่สาย

37 นางสาว สาวิณี เทียนมณี รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

38 นางสาว การีมะห์ แวหามะ รพ.วชิระภูเก็ต

39 นางสาว อาอีเสาะ นิบง รพ.วชิระภูเก็ต

40 นางสาว สุพัตรา ชนะสุข รพ.วิชัยยุทธ

41 นางสาว ก่ิงกาญจน์ อากรชี รพ.ศิริราช

42 นางสาว นัฎศุภร สุระพร รพ.ศิริราช

43 นางสาว วรนาฎ ศรีสุข รพ.ศิริราช



44 นาง วงษ์พร พวงเนียม รพ.ศุภมิตร

45 นาง เจริญศรี ศรีสุขใส รพ.สงขลานครินทร์

46 นาย ชโลธร เพ็ญจ ารัส รพ.สงขลานครินทร์

47 นางสาว ฉวี ถาวงษ์กลาง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

48 นางสาว ณฐวรรณ เครือขวัญชัย รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

49 นางสาว นงรัตน์ บุตรดี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

50 นางสาว สุชาดา บุญเชิด รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

51 นางสาว สุภารัตน์ อ่ าเงิน รพ.สมุทรปราการ

52 นางสาว อัมพร รอดสม รพ.สมุทรปราการ

53 นาง จารุทรรศ จานสิบสี รพ.สิรินธร  

54 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญโญ รพ.สุราษฎร์ธานี

55 นางสาว สุจิตรา คุ้มสะอาด รพ.หัวหิน

56 นางสาว วรรณภา ค านิมิตร รพ.อู่ทอง

 เรียน  ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทุกท่าน

          ทางศูนย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วย

วิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 41 จ านวน 56 ราย  พร้อมกันน้ีขอให้ท่านตรวจสอบ ค าน าหน้านาม ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน

ส าหรับการช าระเงินค่าลงทะเบียนน้ัน ท่านสามารถช าระได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (เม่ือโอนเงินเข้าบัญชี

ต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : ติดต่อได้ท่ี คุณพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย โทร. 02 441 9350, 02 441 9742

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ีบัญชี 016-2-10322-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์

แล้วกรุณาส่งส าเนาการโอนเงินยังศูนย์ฯ ท่ี E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือโทรสาร 02 441 0193)


