
1 นางสาว วทันยา ศีลาเจริญ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2 นางสาว อรวรรณ ระดารุตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

3 นางสาว อัจจิมา อ่ิมใจ รพ.กบินทร์บุรี

4 นางสาว สิริพร น้อยมี รพ.กรุงเทพคริสเตียน

5 นางสาว ปุณยาพร แก้ววิเศษ รพ.กรุงเทพราชสีมา

6 นางสาว นุชตรี โนรี รพ.กล้วยน้ าไท 1

7 นางสาว ไมตรี นาสา รพ.กล้วยน้ าไท 1

8 นางสาว พิชญมญช์ุ พิสิษฐ์กุล รพ.จุฬาภรณ์

9 นางสาว ธันย์ชนก มุ่งมี รพ.จุฬาลงกรณ์

10 นางสาว พจนีย์ วรวิชญ์ รพ.เซนต์หลุยส์

11 นางสาว ศุกร์ภมาศ ต้ังมานะสิริ รพ.นครปฐม

12 นาง ศุภิสานันท์ พุฒธิ รพ.นครปฐม

13 นางสาว สุทธินี เห็นวัฒนะ รพ.นครปฐม

14 นางสาว กาญจนาพร สาน้อย รพ.บางมด

15 นางสาว ยวิษฐา กันเกลา รพ.ปทุมธานี

16 นางสาว ณิชกุล บัวสุนทร รพ.พระนารายณ์มหาราช

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

ประกาศรายช่ือ ณ วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เข้าอบรมสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 42

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



17 นางสาว มัณทินี พันธ์พูล รพ.พระนารายณ์มหาราช

18 ร้อยโทหญิง จารวี พงษ์พานิช รพ.พระมงกุฎเกล้า

19 ร้อยโทหญิง พนมพร ผิวสุพนธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

20 ร้อยเอกหญิง พิมพ์สุภา ทองแก้ว รพ.พระมงกุฎเกล้า

21 ร้อยเอกหญิง ระวิวรรณ พรหมโคตร รพ.พระมงกุฎเกล้า

22 นาง ณัฐฐวรินทร ประภัสสรานนท์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

23 นาง มนัสนันท์ จิรสิริทรัพย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

24 นางสาว กนกวรรณ หล่อทองแดง รพ.มะเร็งลพบุรี

25 นางสาว จันทร์จิรา เกียรติสกุล รพ.ราชวิถี

26 นาย มงคล ปราบราย รพ.ราชวิถี

27 นางสาว ลดามณี เหมือนจันทร์เชย รพ.ราชวิถี

28 นางสาว ศิริพร วงศ์อนันต์ รพ.ราชวิถี

29 นางสาว อตินุช มังกรพันธ์ุ รพ.ราชวิถี

30 นาง อัญชลี จันทรชิต รพ.ราชวิถี

31 นางสาว อาพร สุขเจริญ รพ.ราชวิถี

32 นางสาว กิตติยา นนกระโทก รพ.เลิดสิน

33 นางสาว ปรารถนา เอกทัน รพ.เลิดสิน

34 นางสาว รินดา ขันตะ รพ.วิชัยยุทธ

35 นาง กิติยา จันทะเขตร์ รพ.ศรีสะเกษ

36 นาง สมพิศ แก่นวงค์ศา รพ.ศรีสะเกษ

37 นางสาว นภาพร วรรณขาว รพ.ศิริราช

38 นางสาว กัญญารัตน์ ทะริยะ รพ.ศิริราช 

39 นางสาว ธัญญารัตน์ บุตะวงษ์ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

40 นางสาว สุกานดา พิมพวงทอง รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

41 นาย เอก อนันต์ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

42 นางสาว มิชฌิมา เตชะเสนา รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

43 นาง วิลาวัลย์ จันทร์สวัสด์ิ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

44 นาย พสุธรวัฒน์ สมมีทรัพย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ



45 นางสาว พัชราภรณ์ แสงพร้อม รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

46 นางสาว ขวัญเรือน คงโต รพ.สมุทรปราการ

47 นางสาว เมษิษา จันแหนบ รพ.สมุทรปราการ

48 นาย วรเชษฐ์ กล่ินจันทร์ รพ.สมุทรสาคร

49 นาง สิริกานต์ ขันธเขตต์ รพ.สมุทรสาคร

50 นางสาว หน่ึงฤทัย นุชประเสริฐ รพ.สมุทรสาคร

51 นาย กฤษณรงค์ พวงชมพู รพ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินธโรอุทิศ

52 ร้อยเอกหญิง กรุณา กล่ินสกุล รพ.อานันทมหิดล

53 ร้อยโทหญิง ศิศิรัตน์ ภูชมศรี รพ.อานันทมหิดล

54 นางสาว กชพร รัตนสมพร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

55 นางสาว นารีรัตน์ ทองยินดี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

56 นางสาว กนกศรี ทุเรียน สถาบันประสาทวิทยา

57 นางสาว พาฝัน อัตถฤทธ์ิ สถาบันประสาทวิทยา

58 นางสาว ศรัญญา ชาทองยศ สถาบันประสาทวิทยา

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

          ทางศูนย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วย

วิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 42 จ านวน 58 ราย  พร้อมกันน้ีขอให้ท่านตรวจสอบ ค าน าหน้านาม ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน

ส าหรับการช าระเงินค่าลงทะเบียนน้ัน ท่านสามารถช าระได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (เม่ือโอนเงินเข้าบัญชี

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)

 เรียน  ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทุกท่าน


