
23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

1 น.ส. กชกร ขยันกิจ
2 น.ส. กนกพร อ้นชาวนา
3 น.ส. กนกพร นาสิงคาน
4 นาย กนกพล อิติปิ
5 น.ส. กนกวรรณ วอนเพียร
6 น.ส. กัณฐมณี รูปศรี
7 น.ส. กัษณา ฐาณปกรณ์
8 น.ส. กาญจนา ชัยมงคลสกุล
9 น.ส. กาญจนา แซ่ล้ิม
10 น.ส. กิ่งดาว ปะติตัง
11 น.ส. กิตติญา สุค าภา
12 น.ส. กิตติสุดา ขันอุดทา
13 นาย กีรติ สุขศรี
14 น.ส. กุสุมา อามาตย์
15 น.ส. ขนิษฐา เภาโพธิ์
16 น.ส. จันทร์เพ็ญ อบพล

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2

ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร
โภชนาการ

สามญัชาย

ICU
OPD Fever 

Clinic
OPD skin นวดแผนไทย Home Care สามญัหญิง

โรงเรียนผู้ชว่ยพยาบาล  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อนักศึกษาผู้ชว่ยพยาบาล  รุ่นที ่36  ขึ้นฝึกปฏิบัตงิาน  (ภาคการศึกษาที ่ 2)  ณ  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

17 น.ส. จารุวรรณ ปล้ืมจิตร
18 น.ส. จิตสุภา บุญบ ารุง
19 น.ส. จิรัชญา พรหมชนะ
20 น.ส. จิราพร บุตรชน
21 น.ส. จิราภรณ์ ยิ่งยังแมน
22 นาย จิรายุทธ์ จิตวิขาม
23 นาย จิรายุทธ มาหา
24 น.ส. จิราวรรณ ทองแจ่ม
25 น.ส. จุฑามาศ พูนพิน
26 น.ส. แจ่มใส ปะนัดสุนัง
27 น.ส. ชญาดา แสงพระจันทร์
28 น.ส. ชญานิษฐ์ ชูสังข์
29 น.ส. ชนาธินาถ ทุมพลแก
30 น.ส. ชนิตรา ศรีแก้ว
31 น.ส. ชนิตรา สุขเสริม
32 น.ส. ชนิภรณ์ พุกพันธ์จันทร์
33 น.ส. ชนิสรา โนจิตร
34 น.ส. ชลธิชา แถวทองค า
35 น.ส. ฐิตินาถ แสนศรี
36 น.ส. ฐิติยา ไพรศรีจันทร์
37 น.ส. ฐิติรัตน์ พรหมณะ
38 น.ส. ฑิฆมัพร ศิริโต
39 น.ส. ณรากรณ์ โพธิไ์พร
40 น.ส. ณฤชา พิทักษ์

พิเศษ 3 X-ray

OPD skin

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

OPD Fever 

Clinic
โภชนาการ

พิเศษ 3 สามญัชาย
เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ
พิเศษ 1 X-ray

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

สามญัหญิง โภชนาการ ICU

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ
OPD

Home Care X-ray ไตเทียม กายภาพบ าบัด OPD ICU



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

41 น.ส. ณัฏฐ์ชญา แก้วเขียว
42 น.ส. ณัฐกานต์ ขุนแร่
43 น.ส. ณัฐกานต์ ปราศรี
44 น.ส. ณัฐธิดา ไชยเสนา
45 น.ส. ณัฐวรรณ สุดเฉลียว
46 นาย ณัฐศรัณย์ ประเสริฐเมธ
47 น.ส. ทรายทอง ทองนิ่ม
48 น.ส. ทัศนีย์ ครองยุติ
49 น.ส. ทิพยา วงค์ทอง
50 น.ส. ธนัญญา ฉกรัมย์
51 น.ส. ธัชวรรณ นิลรัตน์
52 น.ส. ธัญญลักษณ์ บุญดี
53 นาย ธัญเทพ วงษ์จวง
54 น.ส. ธัญลักษณ์ ฟักน่วม
55 น.ส. ธัญวรรณ สายเหลา
56 น.ส. ธันวา โหมดวงษ์
57 น.ส. ธีราพร จันทร์หอม
58 น.ส. นภาพร วงศรี
59 น.ส. นวรัตน์ นวลนิ่ม
60 นาย นัฐพงษ์ ชาวเหนือ
61 นาย นัฐวุฒิ ผดุงชีพ
62 น.ส. นันท์นลิน ติดผาย
63 น.ส. นันทิกานต์ พรมโกน
64 น.ส. นันทิยา ศรีภักดี

พิเศษ 1 OPD skin
OPD Fever 

Clinic
พิเศษ 3

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

สามญัชาย นวดแผนไทย X-ray

X-ray OPD

OPD skin นวดแผนไทย สามญัชาย พิเศษ 2

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

ไตเทียม Home Care
เวชศาสตร์

แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

พิเศษ 1
เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ
สามญัหญิง Home Care



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

65 น.ส. นาตยา ศรีวงค์ออน
66 น.ส. น้ าทิพย์ อุทองค า
67 น.ส. นิภาพร สิงห์ไชย
68 น.ส. นิศารัตน์ สุภาษร
69 น.ส. บุษกร สีทอง
70 น.ส. เบญจมาศ คนยง
71 น.ส. เบญจมาส นงค์ลักษ์
72 น.ส. เบญญาภา สวัสด์ิพุก
73 น.ส. เบญญาวัลย์ มาระแสง
74 นาย ปกรณ์ธรรม เพชรเเสนค่า
75 น.ส. ประกายศรี แซ่อึ้ง
76 น.ส. ประนอม สมกันผม
77 น.ส. ปรียาภรณ์ พลลาภ
78 น.ส. ปิยพร บัวละคร
79 น.ส. ปิยะวรรณ ไกลกันยา
80 น.ส. ผกามาศ เครือพิมาย
81 น.ส. ฝนนภา ต้ังเจตนาธรรม
82 น.ส. พรธวัล คงหาสุข
83 น.ส. พรพรรณ จันทร์เขียว
84 น.ส. พรภิตา โพธิสาร
85 น.ส. พรสวรรค์ มลาวรรณ
86 น.ส. พรสุดา เพ็ญวิเชียร
87 น.ส. พรสุดา กองแก้ว
88 น.ส. พัชธิดา ฉันวิจิตร

สามญัชาย พิเศษ 3

OPD ไตเทียม Home Care

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

โภชนาการ
เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ
ICU

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

สามญัหญิง กายภาพบ าบัด
ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

โภชนาการ

นวดแผนไทย ICU

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

X-ray
เวชศาสตร์

แผนจีน
พิเศษ 1

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

Home Care



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

89 นาย พัชรพล มนตรีประถม
90 น.ส. พัฐพิชญาณ์ ชื่นใจชนกุลธร
91 นาย พิเชษฐ์ หลุ่มใส
92 น.ส. แพรวพรรณ จันทร์เกตุ
93 น.ส. ภนิดา ปิตาระโพธิ์
94 น.ส. ภักค์ชนันท์ภร เพ็ญศรี
95 น.ส. ภัทรวดี เลิศพันธ์
96 น.ส. ภัทราภรณ์ เพ็งประโคน
97 น.ส. ภัทราวดี ศรีแสงนาค
98 น.ส. ภาวนา สมานใจ
99 น.ส. ภาวิไล หงส์พันธ์
100 น.ส. ภูฐิตสินี จันทร์พงษ์
101 นาย ภูวนนท์ โดดสกุล
102 น.ส. มณีรัตน์ ลุนสอน
103 น.ส. มินตรา ปะติเท
104 น.ส. เมศิญา เสียงอ่อน
105 น.ส. รจนา นามมนตรี

เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ

ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร
OPD skin สามญัหญิง

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

กายภาพบ าบัด

สามญัชาย
เวชศาสตร์

แผนจีน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ 3

X-ray OPD พิเศษ 2 โภชนาการ สามญัชาย พิเศษ 3



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

106 น.ส. รจนา เขยตุ้ย
107 น.ส. รพีพรรณ พิทักษ์
108 น.ส. รัชฎาพร โสภา
109 น.ส. รัตนา ฉิมสะอาด
110 นาย ราช หนองทองทา
111 น.ส. รุ่งตะวัน ขาวภา
112 น.ส. รุ่งทิวา ดัชถุยาวัตร
113 น.ส. รุ่งอรุณ ธงวิชัย
114 น.ส. ลักษมี ศรีโยธา
115 น.ส. ลัดดา เข็มคง
116 น.ส. วนิดา สอิ้งรัมย์
117 น.ส. วรกานต์ เวินเมาหา
118 น.ส. วรรณทนี พรมน้อย
119 น.ส. วรรณิสา อาจสุข
120 น.ส. วรวลัญช์ ภูวัด
121 น.ส. วริศรา ทิพย์สุนา
122 นาย วสวัตต์ิ บัวข า
123 น.ส. วาสนา เล่หงส์

พิเศษ 2 สามญัชาย

กายภาพบ าบัด
ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร
OPD ไตเทียม พิเศษ 1 นวดแผนไทย

เวชศาสตร์

แผนจีน
ICU

พิเศษ 1 กายภาพบ าบัด พิเศษ 3
เวชศาสตร์

แผนจีน
ไตเทียม

OPD Fever 

Clinic



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

124 น.ส. วิริยาภรณ์ แก่นนาค า
125 นาย วุฒิชัย สอนจ้อย
126 น.ส. ศรุตา ตูบสันเทียะ
127 น.ส. ศศิธร พรมกสิกร
128 น.ส. ศศิประภา ทองนุ่ม
129 น.ส. ศิริพร จันทะมณี
130 น.ส. ศิริพร จุดาบุตร
131 น.ส. ศิริไพบูลย์ รอดปาน
132 น.ส. ศุภนารี ธิวโต
133 น.ส. ศุภสุตา ทองโสภา
134 น.ส. ศุภากร ใจเสาร์ดี
135 น.ส. สถิตย์ภรณ์ สุขจิตร
136 น.ส. สิริมา ทะเลิงรัมย์
137 น.ส. สิริรัตน์ สายเนตร
138 น.ส. สุกานดา อุธรตัน
139 น.ส. สุธิดา แสนสะท้าน
140 น.ส. สุธิดา ทูลธรรม
141 น.ส. สุพรรษา กาชัย

นวดแผนไทย สามญัหญิง

ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร

เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ
สามญัหญิง

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ 2 กายภาพบ าบัด OPD พิเศษ 1

ไตเทียม OPD skin X-ray ICU กายภาพบ าบัด

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

142 น.ส. สุพัตรา ทาระธรรม

143 น.ส. สุพัตรา ทุงจันทร์

144 น.ส. สุภาพร ชุมเมา

145 น.ส. สุภาภรณ์ สุขสวัสด์ิ

146 น.ส. สุมิตตา จัดสาน

147 น.ส. สุวนันท์ หงษ์หิน

148 น.ส. สุวารี ศรัทธาผล

149 น.ส. แสงจันทร์ ผลยะมา

150 น.ส. โสรยา แซ่คู

151 นาย หรรษา นิยมวัน

152 น.ส. เหมือนแพร ต้ังแสน

153 นาย อดล แสนกูล

154 นาย อนุชิต ปะระทัง

155 น.ส. อมิตา ทองสุข

156 น.ส. อรทัย ชัยภูธร

157 น.ส. อรประภา สีล้ง

158 น.ส. อรวรรณ เภาตะนะ

159 น.ส. อรอนงค์ นาถ่ านาค

กายภาพบ าบัด ไตเทียม

เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ
พิเศษ 2

เวชศาสตร์

แผนจีน
Home Care OPD skin

ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร
ไตเทียม นวดแผนไทย

โภชนาการ พิเศษ 1
ส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร
สามญัชาย

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ 3



23,24,30,31 มค. 2,3 กพ. 6,7,8,9,10 กพ. 14,15,16,17 กพ. 20,21,22,23,24 กพ. 27,28 กพ. 1,2,3 ม.ีค. 6,7,8,9,10 มีค. 13,14,15,16,17 ม.ีค 20,21,22,23,24 มีค.

6  วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน

OPD Fever 

Clinic
พิเศษ  2สามญัชาย

เลขที่ ชือ่ - สกุล

เวชศาสตร์แผนจีน

ควบคุม

โรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาล

นวดแผนไทย OPD skin พิเศษ 3

160 น.ส. อังคณา ทะลิ

161 น.ส. อังคณารัตน์ สีสังข์

162 น.ส. อัจจิมา เจาะดี

163 น.ส. อัญชนา สวิงชัย

164 น.ส. อาราตรี ไชยอุดม

165 น.ส. อินทิรา ชาววาปี

166 น.ส. อุไร เสไธสง

167 น.ส. อุษา ปติทานัง

168 น.ส. ไอยลดา วงลคร

เวชศาสตร์

แผนจีน

เวชภัณฑ์

ปลอดเชื้อ

หน่วยส่งเสริม

สุขภาพ

และคัดกรอง

พิเศษ 2 Home Care โภชนาการ OPD ICU


