
ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมรูปภาพประกอบของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2558 
ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 

1    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000026 (ผบ.) 

 

2    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000027 (ผบ.) 

 

3    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000028 (ผบ.) 

 
4    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000029 (ผบ.) 

 
5    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000030 (ผบ.) 

 
6    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000031 (ผบ.) 

 
7    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น ้าเกลือ 2558 พบ.5825140000032 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
8    หุ่นจ้าลองการพยาบาลพื นฐาน 2558 พบ.5825140000018 

 
9    หุ่นจ้าลองการพยาบาลพื นฐาน 2558 พบ.5825140000019 

 
10    หุ่นจ้าลองการพยาบาลพื นฐาน 2558 พบ.5825140000020 (ผบ.) 

 
11    หุ่นจ้าลองการพยาบาลพื นฐาน 

ยังไม่ได้ประกอบ 
2558 พบ.5825140000021 (ผบ.) 

 
12    หุ่นจ้าลองการพยาบาลพื นฐาน 2558 พบ.5825140000022 (ผบ.) 

 
13    หุ่นจ้าลองการพยาบาลพื นฐาน 2558 พบ.5825140000023 (ผบ.) 

 
14    หุ่นจ้าลองเด็กทารกพร้อมหน้า

จอแสดงผล 
2558 พบ.5825140000052 (ผบ.) 

 
15    หุ่นจ้าลองเด็กทารกส้าหรับฝึกช่วย

ฟื้นคืนชีพ 
2558 พบ.5825140000050 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
16    หุ่นจ้าลองเด็กทารกส้าหรับฝึกช่วย

ฟื้นคืนชีพ 
2558 พบ.5825140000051 (ผบ.) 

 
17    หุ่นจ้าลองเด็กฝึกพยาบาล 2558 พบ.5825120000006 (ผบ.) 

 
18    หุ่นจ้าลองเด็กฝึกพยาบาล 2558 พบ.5825120000007 (ผบ.) 

 
19    หุ่นจ้าลองส้าหรับฝึกการดูแลทารก

แรกเกิดเพศหญิง 
2558 พบ.5825120000004 (ผบ.) 

 
20    หุ่นจ้าลองส้าหรับฝึกการดูแลทารก

แรกเกิดเพศหญิง 
2558 พบ.5825120000005 (ผบ.) 

 
21    หุ่นจ้าลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 

หาคู่มือด้วย 
2558 พบ.5825140000049 (ผบ.) 

 
22    หุ่นเด็กทารกแรกเกิดพร้อม

สัญญาณชีพ 
2558 พบ.5825140000048 (ผบ.) 

 
23    หุ่นเด็กส้าหรับฝึกดูแลทารกเพศ

ชาย 
2558 พบ.5825140000046 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
24    หุ่นเด็กส้าหรับฝึกดูแลทารกเพศ

ชาย อาบน ้าได ้
2558 พบ.5825140000047 (ผบ.) 

 
25    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000033 (ผบ.) 

 
26    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000034 (ผบ.) 

 
27    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000035 (ผบ.) 

 
28    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000036 (ผบ.) 

 
29    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000037 (ผบ.) 

 
30    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000038 (ผบ.) 

 
31    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000039 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
32    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000040 (ผบ.) 

 
33    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000041 (ผบ.) 

 
34    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000042 (ผบ.) 

 
35    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000043 (ผบ.) 

 
36    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000044 (ผบ.) 

 
37    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000045 (ผบ.) 

 
38    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000008 (ผบ.) 

 
39    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000009 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
40    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000010 (ผบ.) 

 
41    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000011 (ผบ.) 

 
42    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000012 (ผบ.) 

 
43    หุ่นฝึกเด็กโตส้าหรับใส่สายให้

อาหาร 
2558 พบ.5825140000024 (ผบ.) 

 
44    หุ่นฝึกเด็กโตส้าหรับใส่สายให้

อาหาร 
2558 พบ.5825140000025 (ผบ.) 

 
45    หุ่นฝึกท้าคลอดไฟฟูา 2558 พบ.5825120000001 (ผบ.) 

 
46    หุ่นฝึกท้าคลอดไฟฟูา 2558 พบ.5825120000002 (ผบ.) ยังไม่ได้ประกอบ 
47    หุ่นฝึกท้าคลอดไฟฟูา 2558 พบ.5825120000003 (ผบ.) ยังไม่ได้ประกอบ 
48    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื นฐาน 2558 พบ.5825140000053 (ผบ.) 

 
49    หุ่นฝึกผู้ใหญ่ส้าหรับช่วยชีวิตขั นสูง 2558 พบ.5825140000017 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
50    หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็กทารก 2558 พบ.5825140000056 (ผบ.) 

     
51    หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็กทารก 2558 พบ.5825120000057 (ผบ.) 

 
52    หุ่นฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ

ปอดผู้ใหญ่รุ่นพิเศษ 
2558 พบ.5825140000054 (ผบ.) 

 
53    หุ่นฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ

ปอดผู้ใหญ่รุ่นพิเศษ 
2558 พบ.5825140000055 (ผบ.) 

 
54   เตียงตรวจผู้ปุวย แบบ 2 ไกร ์ 2558 พบ.5825120000015 

 
55   เตียงตรวจผู้ปุวย แบบ 2 ไกร ์ 2558 พบ.5825120000016 

 
56 หุ่นจ้าลองการตรวจเต้านม 2558 พบ.5825120000017 
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