
1 นางสาว ธมลวรรณ ค าลือเกียรต์ิ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

2 นาง สุนิสา พุฒหม่ืน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

3 นางสาว ทิพวัลย์ สังข์กล่ิน รพ.กลาง

4 นางสาว ภาณุมาศ มณีวรรณ์ รพ.กลาง 

5 ร้อยเอกหญิง ณัฐธิชา ผลประเสริฐ รพ.ค่ายสุรนารี

6 ร.ต.หญิง พิจิตรา จิตหาญ รพ.จันทรุเษกษา พอ. 

7 นาง เพ็ญแข สุขสถิตย์ รพ.จุฬาลงกรณ์

8 นางสาว กรรณิการ์ ธาตุวิสัย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

9 นางสาว วลัญช์รัตน์ เฮ้าปาน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

10 นางสาว อรุณฉัตร์ จิระโอฬารวัชร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

11 นางสาว จันทร์จิรา อ่ าอินทร์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

12 นางสาว พิมภรณ์ ก าไธสง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

13 นางสาว แสงนวล เช่ียวประสิทธ์ิ รพ.ชลบุรี

14 นางสาว สุรินทร คุณสมบัติ รพ.ชลบุรี 

15 นางสาว อลิสา เพียงโคกกรวด รพ.ชัยภูมิ

16 นาง ปิยะฉัตร สิงห์อาจ รพ.ชุมแพ

ประกาศรายช่ือ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564
หน่วยงานล าดับท่ี ช่ือ-สกุล

ระหว่างวันท่ี 7-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 / เวลา  9.00-16.00 น. (10 วันท าการ)

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขรหัสหลักสูตร H001-L-64-C4-0001 ฉบับลงวันท่ี 11 มีนาคม 2564

รายช่ือผู้เข้าอบรมสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 43



17 นางสาว จุรีพร มอญเพชร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

18 นางสาว ศกุนตรา จันทร์ภิรมย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

19 นางสาว พรญาณี ม่ิงมาศ รพ.ตากสิน

20 นางสาว สิริกมล แซ่โค้ว รพ.ตากสิน

21 นางสาว สุคนทิพย์ นาคข า รพ.ตากสิน

22 ว่าท่ี ร.ต.อ.หญิง ปุณฑริกา บุญแสนแก้ว รพ.ต ารวจ

23 นางสาว พรพรรณ น้อยเจริญ รพ.บ้านหม่ี 

24 นาง เพชรรัตน์ สุขประโคน รพ.บุรีรัมย์

25 นางสาว จิตติมา เพชรเรือง รพ.ปทุมธานี

26 นาย ซุลัยมี รบบานา รพ.ปทุมธานี

27 นางสาว รัตติยากร จ ารัสบุญ รพ.ปทุมธานี

28 นางสาว สุจิตรา ริมหมู่ดี รพ.ปราสาท

29 นาง สุภาพร เช้ือจันทร์ รพ.ปราสาท 

30 นางสาว สโรชา อุนะพ านัก รพ.พระนารายณ์มหาราช 

31 นางสาว สุชัญญา ช้างจวง รพ.พระนารายณ์มหาราช 

32 ร.ท.หญิง ภาณุมาส ขวัญเมือง รพ.พระมงกุฎเกล้า

33 นางสาว สุรภี เอ่ียมเจริญ รพ.พระมงกุฎเกล้า 

34 นาง พรทิพย์ ภู่ทอง รพ.พิจิตร

35 นางสาว ศรีแพร รุ่งแหยม รพ.พิจิตร

36 นางสาว พวงพลอย ปรียานนท์ รพ.พิมาย

37 นางสาว พิมพ์จันทร์ ทุมมาโต รพ.พิมาย

38 นางสาว กุลดา จ าปางาม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

39 นาง ปวีณา เปรมไทยสงค์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

40 นาง พัชรีภรณ์ ระดมสุข รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

41 นาง วิมลชญา จันสน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
42 นางสาว กนกวรรณ คงเจริญ รพ.พุทธโสธร

43 นางสาว น้ าเพชร ชาววัง รพ.พุทธโสธร



44 นางสาว สุทธิดา พูลสวัสด์ิ รพ.พุทธโสธร

45 นางสาว เสาวลักษณ์ สวดสวัสด์ิ รพ.พุทธโสธร

46 นางสาว ธนพร ค าพันธ์ รพ.มหาราชนครรราชสีมา

47 นาง ปรียาภรณ์ โรจน์ขจรเดช รพ.มหาราชนครรราชสีมา

48 นาง สุพรรษา เหลาสา รพ.มหาราชนครรราชสีมา

49 นางสาว วิศรา สง่าพงษ์ รพ.มะเร็งลพบุรี

50 นางสาว เวนิการ์ เกษา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

51 นางสาว นิธิพร น ามา รพ.แม่สอด

52 นางสาว พรรณนภา แก้วมา รพ.แม่สอด

53 นางสาว ลดาวัลย์ ค าเอ้ียง รพ.แม่สอด

54 นางสาว สุติภรณ์ กิติโรจน์ รพ.แม่สอด

55 นางสาว จีรนันท์ จันทร์ทอง รพ.แม่สอด 

56 นางสาว ชวัลรัตน์ เถ่ือนไพร รพ.แม่สอด 

57 นางสาว พัชนี ทิปะกะ รพ.ราชพิพัฒน์

58 นางสาว รมิดา นิยมศรี รพ.ราชพิพัฒน์

59 นาง ศรีเพชร กีฬา รพ.ราชพิพัฒน์

60 นางสาว หทัยรัตน์ แป้นวงษา รพ.ราชพิพัฒน์

61 นางสาว ธารทิพย์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ รพ.รามาธิบดี

62 นางสาว ศิริพร ซึงถาวร รพ.รามาธิบดี

63 นางสาว ศิวพร ดีบ้านคลอง รพ.รามาธิบดี

64 นางสาว อภิพัสวี วัฒนพิทักษ์ รพ.ละหานทราย

65 นาง วนิดา ระวันประโคน รพ.ละหานทราย 

66 นาง พัทธ์ธีรา พิลาแดง รพ.ล าพูน

67 นาง พิพัฒ เกาะแก้ว รพ.ล าพูน 

68 นาง จันทร์ทิพย์ สุขบัว รพ.เลย 

69 นาง สุดารัตน์ บุราญศรี รพ.เลย 

70 นางสาว เพชรฏิรา อนงค์ รพ.เลิดสิน 



71 นางสาว จันทิมา บุญโกย รพ.วชิระภูเก็ต

72 นางสาว อาริสา ชอบหวาน รพ.วชิระภูเก็ต

73 นางสาว ปาวดี พรมราช รพ.วิเชียรบุรี 

74 นางสาว อธิษฐาน บูรณะถาวร รพ.วิเชียรบุรี 

75 นางสาว กรรณิการ์ พงศ์ธณาณพ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

76 นางสาว กาญจนา เข็มทอง รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

77 นางสาว พรรณนภา เกาทัณฑ์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

78 นาง เพ็ญพโยม ตามเพ่ิม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

79 นางสาว กัลยา อยู่สูข รพ.ศิริราช

80 นาง พภัสสรณ์ ศรีศักราภิคุปต์ รพ.ศิริราช

81 นางสาว พรพรรณ มูลเรือน รพ.ศิริราช

82 นางสาว มยุรา วัฒนพงศ์ไพศาล รพ.ศิริราช

83 นางสาว สายสมร ละคร รพ.ศิริราช

84 นางสาว รังสินี รักษะประโคน รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

85 นางสาว สิริลักษณ์ จงอักษร รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

86 นางสาว สุรางคนา ภักดีรุจีรัตน์ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์  

87 นางสาว วรรณรดา บรรณากิจ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

88 นาง วิมลรัตน์ เอ้ืออังคณากุล รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช

89 นางสาว แคทรียา แมนสถิตย์ รพ.ศูนย์ร้อยเอ็ด

90 นางสาว จิรัฐติกาล ปริเตสัง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

91 นางสาว พิจิตรา แก้วศรี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

92 นางสาว มัลลิกา โตหนองหว้า รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

93 นางสาว นันทินี รักก้อน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

94 นางสาว รตินันท์ โชติรัตน์ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

95 นางสาว ฐิตาภา ทองบ้านโข้ง รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19

96 นางสาว ศรัญญา น้ าผ้ึง รพ.สมุทรปราการ

97 นางสาว สุวนันท์ เทศทิม รพ.สมุทรปราการ



98 นาง เพ็ญนภา โทขัน รพ.สมุทรปราการ 

99 นางสาว ศศิธร โสดา รพ.สามพราน

100 นางสาว ทิชา เสมามอญ รพ.สิงห์บุรี

101 นาง บุญเรือน แก้วแจ่ม รพ.สิงห์บุรี 

102 นางสาว ประภัสสร ใจเพ็ง รพ.สิงห์บุรี 

103 นาย เทอดพงศ์ ประสารเมือง รพ.สิรินธร

104 นางสาว ปาริชาต ทางดอน รพ.สิรินธร

105 นางสาว จันจิรา ค าเข่ือน รพ.สิรินธร 

106 นางสาว สุระยา แก้วนารี รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

107 นางสาว เนตรนภา จันทบูรณ์ รพ.สุราษฎร์ธานี

108 นางสาว ยุวรัตน์ จักราพงษ์ รพ.สุราษฎร์ธานี

109 นางสาว สุดารัตน์ ชัยพิพัฒน์พงศ์ รพ.สุราษฎร์ธานี 

110 นางสาว อัจฉรพรรณ มีแก้ว รพ.สุราษฎร์ธานี 

111 นางสาว รุ่งนภา แสงพล รพ.อรัญประเทศ

112 นาย ณัฐพล ค าหวาน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

113 นางสาว พัณณ์ภัสสร ภิรมย์พุด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 เรียน  ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทุกท่าน

          ทางศูนย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วย

          - เพ่ือยืนยันการเข้าอบรม ได้ท่ี E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ โทร. 0 2441 9350

          - โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และช าระค่าลงทะเบียนในอัตรารายละ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)

          - เพ่ือโปรดตรวจสอบ ค าน าหน้านาม ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน

วิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 43 จ านวน 113 ราย  ในการน้ี ทางศูนย์ฯ จึงเรียนมา :-

            ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อได้ท่ี : นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย/ โทร.0 2441 9350, 09 2796 8459

            และแนบเอกสารการโอนเงินได้ท่ี : Website: https//mb.mahidol.ac.th/medequip/ICU-43


















