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ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมรูปภาพของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
1    เตียงเด็กอ่อนสแตนเลสพร้อมเบาะ 2554 พบ.2-02-0000944-00001/54 

 

2    เตียงเด็กอ่อนสแตนเลสพร้อมเบาะ 2554 พบ.2-02-0000944-00002/54 

 

3    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัต
การเด็กเพศชาย 

2556 พบ.5725120000017(ผบ.) 

 
4    หุ่นจ าลองการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กทารกที่คลอดก่อน
ก าหนด 

2556 พบ.5725120000016(ผบ.) 

 
5    หุ่นจ าลองทารกคลอดเพศหญิง

ส าหรับฝึกการอาบน้ าและดูแลเด็ก 
2556 พบ.5725120000021(ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
6    หุ่นจ าลองทารกเพศชาย

เอนกประสงค ์
2556 พบ.5725120000007(ผบ.) 

 
7    หุ่นจ าลองทารกเพศหญิง

เอนกประสงค ์
2556 พบ.5725120000008(ผบ.) 

 
8    หุ่นจ าลองทารกแรกคลอดเพศชาย

ส าหรับการฝึกอาบน้ าและดูแลเด็ก 
2556 พบ.5725120000011(ผบ.) 

 
9    หุ่นจ าลองส าหรับการฝึกการดูแล

ทารกแรกเกิดเพศหญิง 
2556 พบ.5725120000010(ผบ.) 

 
8    หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกคลอด 2556 พบ.5725120000014(ผบ.) 

 
10    หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกคลอด 2556 พบ.5725120000015(ผบ.) 

 
11    หุ่นฝึกการให้พยาบาลเด็กอายุ

ประมาณ 3 ปี 
2556 พบ.5725120000012(ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
12    หุ่นฝึกการให้พยาบาลเด็กอายุ

ประมาณ 3 ปี 
2556 พบ.5725120000013/56(ผบ.) 

 
13    หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เด็กอายุประมาณ 3 ปี 
2556 พบ.5725120000009/56(ผบ.) 

 
14    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเพศ

ชาย 
2556 พบ.5725120000018(ผบ.) 

 
15    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเพศ

หญิง เปลี่ยนเพศได ้
2556 พบ.5725120000019(ผบ.) 

 
16    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล เด็ก 2556 พบ.5725120000020(ผบ.) 

 
17    หุ่นจ าลองเด็กทารกพร้อมหน้า

จอแสดงผล 
2558 พบ.5825140000052 (ผบ.) 

 
18    หุ่นจ าลองเด็กทารกส าหรับฝึกช่วย

ฟื้นคืนชีพ 
2558 พบ.5825140000050 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
19    หุ่นจ าลองเด็กทารกส าหรับฝึกช่วย

ฟื้นคืนชีพ 
2558 พบ.5825140000051 (ผบ.) 

 
20    หุ่นจ าลองเด็กฝึกพยาบาล 2558 พบ.5825120000006 (ผบ.) 

 
21    หุ่นจ าลองเด็กฝึกพยาบาล 2558 พบ.5825120000007 (ผบ.) 

 
22    หุ่นจ าลองส าหรับฝึกการดูแลทารก

แรกเกิดเพศหญิง 
2558 พบ.5825120000004 (ผบ.) 

 
23    หุ่นจ าลองส าหรับฝึกการดูแลทารก

แรกเกิดเพศหญิง 
2558 พบ.5825120000005 (ผบ.) 

 
24    หุ่นเด็กทารกแรกเกิดพร้อม

สัญญาณชีพ 
2558 พบ.5825140000048 (ผบ.) 

 
25    หุ่นเด็กส าหรับฝึกดูแลทารกเพศ

ชาย 
2558 พบ.5825140000046 (ผบ.) 
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จัดท าโดย นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน ์ หน้า 5 

 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
26    หุ่นเด็กส าหรับฝึกดูแลทารกเพศ

ชาย อาบน้ าได ้
2558 พบ.5825140000047 (ผบ.) 

 
27    หุ่นฝึกเด็กโตส าหรับใส่สายให้

อาหาร 
2558 พบ.5825140000024 (ผบ.) 

 
28    หุ่นฝึกเด็กโตส าหรับใส่สายให้

อาหาร 
2558 พบ.5825140000025 (ผบ.) 

 
29    หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็กทารก 2558 พบ.5825140000056 (ผบ.) 

     
30    หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็กทารก 2558 พบ.5825120000057 (ผบ.) 
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