
1 นางสาว วลัยภรณ์ วงศ์มณีธรรม รพ.กาญจนดิษฐ์ 

2 นางสาว บังอร สีมา รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

3 นางสาว อุดมลักษณ์ นวลปักษี รพ.จุฬาลงกรณ์

4 นางสาว ชุติมา เนียมศรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5 นางสาว วิสา กองเพ็ชร์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

6 นางสาว ศิริภรณ์ เรือนแป้น รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

7 นางสาว สุพรรษา แซ่ตัน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 

8 นาง รุ่งเพชร น่ิมนวล รพ.เจ้าพระยายมราช

9 นางสาว บุษราคัม สองทุ่ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

10 นาง วิสิฏฐ์ศรี แซ่ฉ่าง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

11 นางสาว อุบลวัณณี ล้ิมวัฒนากูล รพ.ชัยบาดาล

12 นางสาว อลิสา เพียงโคกกรวด รพ.ชัยภูมิ 

13 นางสาว อภิรมย์ อนันต์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

14 นางสาว หน่ึงฤทัย มณีวัน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

15 นางสาว ปรียาภัทร อินเสียน รพ.ตากสิน 

หน่วยงานล าดับท่ี

รายช่ือผู้เข้าอบรมสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 44

ช่ือ-สกุล

ระหว่างวันท่ี 8-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 / เวลา  9.00-16.00 น. (10 วันท าการ)

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขรหัสหลักสูตร H001-L-64-C4-0002 ฉบับลงวันท่ี 11 มีนาคม 2564

ประกาศรายช่ือ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564



16 พ.ต.ต.หญิง จุฑาภรณ์ ภู่ดี รพ.ต ารวจ 

17 นางสาว จันทร์จิรา ว่องไว รพ.ทหารผ่านศึก 

18 นางสาว ผานิตย์ เสริฐสันติ รพ.ปทุมธานี

19 นางสาว สณุแก้ว แสงปทุม รพ.ปทุมธานี

20 นางสาว กชกร จันทร์ครู รพ.ปทุมธานี 

21 นางสาว จีรนันท์ ป่ันพิมาย รพ.ปากช่องนานา

22 นางสาว อมรรัตน์ สร้อยทองหลาง รพ.ปากช่องนานา

23 นางสาว ขนิษฐา คงแสงชาติ รพ.พระนครศรีอยุธยา 

24 นางสาว ขนิษฐา คงแสงชาติ รพ.พระนครศรีอยุธยา 

25 นางสาว กัญญาพัชร ประจงแต่ง รพ.พระนารายณ์มหาราช 

26 นางสาว นันทวัน ยอดหา รพ.พระนารายณ์มหาราช 

27 นางสาว จีรวรรณ กังรวมบุตร รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

28 นางสาว รัชนี บุญเรือง รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

29 นางสาว พัชมณ ทับทิมศรี รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 

30 นางสาว รัชนี บุญเรือง รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 

31 ร้อยโทหญิง จีรนา พินิตศิลา รพ.พระมงกุฎเกล้า

32 ร.ท.หญิง ธนัญญา พรมลา รพ.พระมงกุฎเกล้า

33 ร้อยตรีหญิง นันทวัน เอ่งฉ้วน รพ.พระมงกุฎเกล้า

34 ร.ท.หญิง ศิริลักษณ์ อินชัยวงค์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

35 นางสาว คชนันท์ สุปมา รพ.พระมงกุฎเกล้า 

36 ร.อ.หญิง ระวิวรรณ พรหมโคตร รพ.พระมงกุฎเกล้า 

37 ร.ท.หญิง วรรณิศา ไชยยา รพ.พระมงกุฎเกล้า 

38 นางสาว สราพร นิยมวัน รพ.พระมงกุฏเกล้า

39 นางสาว ธัญญา ไชยูปถัมภ์ รพ.พระมงกุฏเกล้า 

40 นางสาว จีรภา ก้ามสันเทียะ รพ.พิจิตร

41 นาง สุธาทิพย์ แตรไชย รพ.พิจิตร



42 นางสาว มณีรัตน์ ปุริเส รพ.พิมาย

43 นาง อัญชลี พ่ีพิมาย รพ.พิมาย

44 นางสาว กาญจนา ต้ังใจ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

45 นาง กิตติยากร สร้อยนาค รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

46 นางสาว พิมพ์ลภัส พรมถา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

47 นาง อรวรรณ พันธ์โยธี รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

48 นางสาว ปาริฉัตร ลีทนทา รพ.พุทธโสธร

49 นางสาว สมฤทัย บุญเจริญ รพ.พุทธโสธร

50 นาง สุดา สุขสวัสด์ิ รพ.พุทธโสธร
51 นางสาว ณัฐชยา ไชโย รพ.พุทธโสธร 

52 นางสาว เจนจิรา สูงสนิท รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

53 นางสาว กตชกร โพธ์ินางรอง รพ.มหาราชนครราชสีมา

54 นางสาว ปิยะนุช ศรีสว่าง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

55 นางสาว อัจฉรา พรหมจันทร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

56 นางสาว ทัศนีย์ แสงจันทร์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

57 นางสาว ฉัตรวลี ชัยสุวรรณราช รพ.แม่สอด

58 นางสาว พิชาพัฒน์ ชัยสุวรรณราช รพ.แม่สอด

59 นางสาว ลดาวัลย์ ค าเอ้ียง รพ.แม่สอด

60 นางสาว นภัสวรรณ ขันแก้ว รพ.แม่สอด 

61 นาย อภิเชษฐ์  ชัยพร รพ.รัตนบุรี

62 นางสาว ธัญกานต์ สุรคุปต์ รพ.รามาธิบดี

63 นางสาว ลันธิยา ศรีเทศ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

64 นางสาว อรวรรณ บุตรทุมพันธ์ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

65 นางสาว น้อมฤดี จันทะคุณ รพ.เลย

66 นางสาว รัตติกาล จ าศักด์ิ รพ.เลย

67 นาง เสาวลักษณ์ นาราศรี รพ.เลย

68 นางสาว อมรรัตน์ สารมะโน รพ.เลย

69 นางสาว วริศรา เทศสน่ัน รพ.เลิดสิน



70 นางสาว อาลียา แซบากา รพ.เลิดสิน

71 นางสาว สายฝน บุตรพรม รพ.เลิดสิน 

72 นางสาว บัณฑิตา สิทธิศักด์ิ รพ.วชิระภูเก็ต 

73 นางสาว อัยฟะ หะแว รพ.วชิระภูเก็ต 

74 นาง วรรณวิภา จันทงค์ รพ.ศรีสะเกษ 

75 นางสาว ชนนิกานต์ ขอบคุณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

76 นาง ปราณี รังสิมันต์ุกุล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

77 นางสาว กาญจนา พูลสิน รพ.ศิริราช

78 นางสาว กานต์ธิดา นพรัตน์ รพ.ศิริราช

79 นางสาว เกตุวดี ไชยชนะ รพ.ศิริราช

80 นางสาว ดวงฤดี แถมเดช รพ.ศิริราช

81 นางสาว มานิตา มณีวงษ์ รพ.ศิริราช

82 นางสาว โรสมาลิน พันธุ รพ.ศิริราช

83 นางสาว วราภรณ์ เตชตรีสุคนธ์ รพ.ศิริราช

84 นางสาว วิภาภรณ์ มัดถาปะตัง รพ.ศิริราช

85 นางสาว ศิริจรรยา แสงสร้อย รพ.ศิริราช

86 นาย ศิวะ บุตรศรี รพ.ศิริราช

87 นางสาว จิตติรัตน์ ตามสัตย์ รพ.ศิริราช 

88 นางสาว ฐิติรัตน์ กังวานสกล รพ.ศิริราช 

89 นางสาว ปิยพัชร์ จงเจริญชัยสกุล รพ.ศิริราช  

90 นางสาว ธัญญารัตน์ บุตะวงษ์ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

91 นางสาว ปิยานรี ยศบุตร รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

92 นางสาว ศรัญญา วงษา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

93 นางสาว พลอยไพลิน นันทะศิริ รพ.ศูนย์การเเพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

94 นาง พรทิพย์ มุ่งการงาน รพ.สนามชัยเขต 

95 นางสาว ลลิตา อินภูวา รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

96 นางสาว ราตรี วงจันเลียง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว



97 นางสาว อธิชา น้ านวล รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

98 นาย ฐิตินันท์ ศิลา รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

99 นางสาว นงรัตน์ บุตรดี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

100 นาง จิณณพัต ธนกิจวรบูลย์ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19

101 นาง วชิรญาดา กาญจนประกอบ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี19 

102 นางสาว เบญจมาภรณ์ วงศ์กวน รพ.สมุทรปราการ

103 นางสาว ปัทมาภรณ์ พาราศาสตร์ รพ.สมุทรปราการ

104 นางสาว พิมลดา เคนนันท์ รพ.สมุทรปราการ

105 นางสาว สุวรรณา ยะวิเชียร รพ.สมุทรปราการ

106 นางสาว มิษฎา ไชยเสนา รพ.สรรพสิทธิประสงค์

107 นาง ศรัญญา จินดารัตน์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

108 นางสาว สุธาสินี สัมฤทธ์ิ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

109 นางสาว อภิญญา พรมรักษ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

110 นาง วาสนา วรรณทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

111 นางสาว สุภาภรณ์ ชาลี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

112 นางสาว ประภัสรา มณีรัตน์ รพ.สามพราน

113 นางสาว กันยารัตน์ เสนสิงห์ รพ.สุราษฎร์ธานี

114 นางสาว จันทรรัตน์ หิรัญธนวัฒน์ รพ.สุราษฎร์ธานี

115 นางสาว เจนจิรา ฟูเฟ่ือง รพ.สุราษฎร์ธานี

116 นางสาว ภัทราพร พุฒิวรากร รพ.สุราษฎร์ธานี

117 นางสาว สาลิตา สุวรรณบูรณ์ รพ.สุราษฎร์ธานี

118 นาง สินีนาฏ ตรีรินทร์ รพ.สุราษฎร์ธานี

119 นางสาว จิราวรรณ เกิดสมกาล รพ.สุราษฎร์ธานี 

120 นางสาว ณัชชา เจียมพูนทรัพย์ รพ.สุราษฎร์ธานี 

121 นางสาว พัฒนลิน ประจุพร รพ.สุราษฎร์ธานี 

122 นางสาว สุกัญญา หม่ันถนอม รพ.สุราษฎร์ธานี 



123 นางสาว สุภาวิตา พหรมชิต รพ.สุราษฎร์ธานี 

124 นางสาว ศิรินาถ กลางบุรัมย์ รพ.โสธร
125 นางสาว พวงเพ็ชร สมทรัพย์สิน รพ.อ านาจเจริญ 

126 นาย ศุภวิชญ์ คุ้มทรัพย์ รพ.อู่ทอง

127 นางสาว พุทธชาด ชนะกุล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาภรณ์

          - โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และช าระค่าลงทะเบียนในอัตรารายละ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)

            และแนบเอกสารการโอนเงินได้ท่ี : Website: https//mb.mahidol.ac.th/medequip/ICU-44

            ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

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

 เรียน  ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทุกท่าน

          ทางศูนย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้และการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วย

วิกฤติส าหรับพยาบาล" รุ่นท่ี 44 จ านวน 127 ราย  ในการน้ี ทางศูนย์ฯ จึงเรียนมา :-

          - เพ่ือโปรดตรวจสอบ ค าน าหน้านาม ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน

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














