ตารางนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ
ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ก
คานา
การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนหลั กสูตรพยาบาลศาสตร์ จาเป็นต้องมี
การฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งในการฝึกภาคปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการพัฒนาทักษะ
ปฏิ บั ติ ที่ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านทักษะ
ปฏิ บั ติ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร กลุ่ ม วิ ช าการจึ ง ได้ ก าหนดให้ มี อ าจารย์ นิ เ ทศตามดู แ ล
ช่วยเหลือและสอนในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างการฝึกปฏิบัติ ทั้งภายใน และภายนอกเขตจังหวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัยและหน่วยบริการ
สุขภาพต่าง ๆ

(นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน)
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ

สารบัญ
หน้า
คานา
ตารางนิเทศ

ก
ปีการศึกษา
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

2561
2561
2561
2562
2562
2562
2562
2562
2562

1
5
9
14
18
20
23
28

หน ้าที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ตารางนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561
สัปดาห์ที่
13

14

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.29 ต.ค.-พฤ1พ.ย.61 นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

จ.5-พฤ.8 พ.ย61

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 1

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม
นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม
รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 2

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 2

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย3

อายุรกรรม 3 กลุม่ 1

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางธีรภัทร นวลแก้ว
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 4

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย 1

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 1

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 2

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 1

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 2

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย3

ศัลยกรรม 3

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางธีรภัทร นวลแก้ว
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 4

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

ศัลยกรรม 3

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 2

สัปดาห์ที่
14

15

วัน เดือน ปี
จ.5-พฤ.8 พ.ย61

จ.12-พฤ.15 พ.ย61

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย 1

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 1

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 2

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 1

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 2

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย3

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางธีรภัทร นวลแก้ว
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 4

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย 1

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.เชียงยืน

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.บรบือ

ดร.นิสากร วิบูลชัย

รพ.วาปีปทุม

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.บรบือ

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.นาดูน

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

ศัลยกรรม 3

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 3

สัปดาห์ที่
15

16

วัน เดือน ปี
จ.12-พฤ.15 พ.ย61

จ.19-พฤ.22 พ.ย61

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 1

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 1

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 2

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 3

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง 2

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 3

ศัลยกรรม 4

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย 1

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม1

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.เชียงยืน

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.บรบือ

ดร.นิสากร วิบูลชัย

รพ.วาปีปทุม

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

ศัลยกรรมหญิง

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 4

สัปดาห์ที่
16

17

วัน เดือน ปี
จ.19-พฤ.22 พ.ย61

อาจารย์นิเทศ

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

จ.26 -พฤ.29 พ.ย61 นางอรุณี ทอมป์สัน

หมายเหตุ

สถานที่

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 1

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 1

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 2

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 3

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง 2

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 3

ศัลยกรรม 4

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย 1

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.เชียงยืน

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.บรบือ

ดร.นิสากร วิบูลชัย

รพ.วาปีปทุม

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

ศัลยกรรมหญิง

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 5

สัปดาห์ที่
17

วัน เดือน ปี

จ.26 -พฤ.29 พ.ย61 นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

จ.26,พ.28 พ.ย.61 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

อ.27, พฤ.29 พ.ย61 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

จ.3-พฤ.6ธ.ค61

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 1

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2 กลุม่ 2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 1

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 3 กลุม่ 2

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 3

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง 2

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 3

จ.26,พฤ.29 พ.ย.61

18

อาจารย์นิเทศ

หยุด พ.5 ธ.ค61

ศัลยกรรม 4

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย 1

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม1

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.เชียงยืน

ศัลยกรรมหญิง

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 6

สัปดาห์ที่
18

19

วัน เดือน ปี
จ.3-พฤ.6ธ.ค61

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.บรบือ

ดร.นิสากร วิบูลชัย

รพ.วาปีปทุม

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.บรบือ

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.นาดูน

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

หยุด พ.5 ธ.ค61

อ.4,พฤ.6 ธ.ค.61 นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

จ.3, พ.5 ธ.ค.61

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

อ.4, พฤ.6 ธ.ค.61 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

อ.11-พฤ.13 ธ.ค61

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.ร้อยเอ็ด

หู ตา คอ จมูก

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หู ตา คอ จมูก

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

หู ตา คอ จมูก

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม1

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์

หยุด จ.10 ธ.ค.61

ทารกแรกเกิดป่วย

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 7

สัปดาห์ที่
19

20

วัน เดือน ปี
อ.11-พฤ.13 ธ.ค61

จ.17-พฤ.20 ธ.ค61

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

นางสาวกานต์รวี โบราณมูล

รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.แกดา

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

นรีเวชกรรม

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.มหาสารคาม

นรีเวชกรรม

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

นรีเวชกรรม

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม1

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวนุชนาถ บุญมาศ
รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสาวกานต์รวี โบราณมูล

ทารกแรกเกิดป่วย

รพ.กาฬสินธุ์

หยุด จ.10 ธ.ค.61

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 8

สัปดาห์ที่
20

21

วัน เดือน ปี
จ.17-พฤ.20 ธ.ค61

จ.24-พฤ.27 ธ.ค61

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.แกดา

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด
นายอนุชา ไทยวงษ์
รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

หู ตา คอ จมูก

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หู คอ จมูก

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

หู ตา คอ จมูก

ศัลยกรมม 2

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางมลฤดี แสนจันทร์
รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม1

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

ห้องคลอด

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 9

สัปดาห์ที่
21

วัน เดือน ปี
จ.24-พฤ.27 ธ.ค61

จ.24, พฤ.27 ธ.ค.61

22

อาจารย์นิเทศ

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.แกดา
รพ.มหาสารคาม

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

หมายเหตุ

สถานที่

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

จ.24 ,พ.26 ธ.ค61 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

อ.25, พฤ.27 ธ.ค.61 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

พ.2-พฤ.3ม.ค62

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรมม 2

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

นรีเวชกรรม

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.มหาสารคาม

นรีเวชกรรม

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

นรีเวชกรรม

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางมลฤดี แสนจันทร์
รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม1

รพ.ร้อยเอ็ด

หยุด จ.31 ธ.ค.61,อ.1ม.ค62

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 10

สัปดาห์ที่
22

23

วัน เดือน ปี
พ.2-พฤ.3ม.ค62

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม2

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

หยุด จ.31 ธ.ค.61,อ.1ม.ค62

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

อ.1, พฤ.3 ม.ค.62

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.แกดา
รพ.มหาสารคาม

จ.31, พ.2ม.ค62

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

อ.1, พฤ.3 ม.ค62 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

จ.7-พฤ.10 ม.ค.62

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.ร้อยเอ็ด

หู ตา คอ จมูก

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หู ตา คอ จมูก

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

หู ตา คอ จมูก

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 11

สัปดาห์ที่
23

24

วัน เดือน ปี
จ.7-พฤ.10 ม.ค.62

จ.14-พฤ.17 ม.ค.62

อาจารย์นิเทศ
ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด
นางมลฤดี แสนจันทร์
รพ.ร้อยเอ็ด

ทารกแรกเกิดป่วย

นายวสันต์ ศรีแดน

ทารกแรกเกิดป่วย

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางสุจิมา ติลการยทรัพย์
รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 2

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม1

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.บรบือ

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

นรีเวชกรรม

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.มหาสารคาม

นรีเวชกรรม

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด

ทารกแรกเกิดป่วย

ทารกแรกเกิดป่วย

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 12

สัปดาห์ที่
24

25

วัน เดือน ปี
จ.14-พฤ.17 ม.ค.62

จ.21-พฤ.24 ม.ค.62

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางมลฤดี แสนจันทร์
รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม2

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.ร้อยเอ็ด

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.บรบือ

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

หู ตอ คอ จมูก

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หู ตา คอ จมูก

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

หู ตอ คอ จมูก

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 1

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

ทารกแรกเกิดป่วย

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 13

สัปดาห์ที่
25

26

วัน เดือน ปี
จ.21-พฤ.24 ม.ค.62

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวนุชนาถ บุญมาศ
รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.บรบือ

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

จ.21,พฤ.24 ม.ค62

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

จ.21,พ.23 ม.ค62

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

อ.22,พฤ.24ม.ค62

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

จ.28-พฤ.31ม.ค.62

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

นรีเวชกรรม

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

นางสาวเฌอนินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

นรีเวชกรรม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 14

สัปดาห์ที่
26

วัน เดือน ปี
จ.28 -พฤ.31ม.ค.62

อาจารย์นิเทศ
นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

จ.4-พฤ.7 ก.พ62

เด็กโต

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 1

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวนุชนาถ บุญมาศ
รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม1

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.บรบือ

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.สต.หนองแวง อ.
วาปีปทุม

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

หู ตา คอ จมูก

นางธีรภัทร นวลแก้ว

อ.29, พฤ.31 ม.ค.62 นางธีรภัทร นวลแก้ว

27

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

อ.29,พฤ.31 ม.ค62 นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

จ.28 ,พ.30, ม.ค.62

หมายเหตุ

สถานที่

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 15

สัปดาห์ที่
27

28

หมายเหตุ

สถานที่

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.4-พฤ.7 ก.พ62

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.มหาสารคาม

หู ตา คอ จมูก

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

หู ตา คอ จมูก

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
ดร.นิสากร วิบูลชัย
รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 1

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 2

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.บรบือ

นางสาวณฐพร คาศิริรักษ์

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นายเรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.สต.บ้านโนน อ.
วาปีปทุม

จ.11-พฤ.14 ก.พ.62 นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

ดร.แจ่มจันทร์ รีละชาติ

รพ.ร้อยเอ็ด

นรีเวชกรรม

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.มหาสารคาม

นรีเวชกรรม

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 16

สัปดาห์ที่
28

29

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.11-พฤ.14 ก.พ.62 นายวสันต์ ศรีแดน

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

นรีเวชกรรม

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
ดร.นิสากร วิบูลชัย
รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 1

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 2

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหนักโรคหัวใจ(CCU)

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

นางสาวพนิดา โยวะผุย

รพ.บรบือ

จ.18-พฤ.21 ก.พ 62 นางสาวพัชรี แวงวรรณ

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

รพ.ร้อยเอ็ด

หู ตา คอ จมูก

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.มหาสารคาม

หู คอ จมูก ตา

นางสาวกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

หู ตา คอ จมูก

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมชาย

ดร.นิสากร วิบูลชัย

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.ร้อยเอ็ด

ทารกแรกเกิดป่วย

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 2

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.มหาสารคาม
นางสาวนุชนาถ บุญมาศ
รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

รพ.กาฬสินธุ์

หยุด อ.19 ก.พ.62

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 17

สัปดาห์ที่
29

30

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.18-พฤ.21 ก.พ 62 นายวสันต์ ศรีแดน

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.มหาสารคาม

ห้องคลอด

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.นาดูน

นางสาวพนิดา โยวะผุย
จ.18, พฤ.21 ก.พ.62

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.บรบือ
รพ.มหาสารคาม

จ.18, พ.20 ก.พ.62

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

อ.19, พฤ.21 ก.พ.62 นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

จ.25-พฤ.28 ก.พ.62 นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ร้อยเอ็ด

นรีเวชกรรม

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

เด็กโต

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

รพ.มหาสารคาม

นรีเวชกรรม

นางสาวกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

เด็กโต

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมชาย

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

เด็กโต

หยุด อ.19 ก.พ.62

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงค์ รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมชาย

ดร.นิสากร วิบูลชัย

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.ร้อยเอ็ด

ทารกแรกเกิดป่วย

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ผูป้ ่วยหนักอายุรกรรม 2

นางสุจิมา ติลการยทรัพย์

รพ.มหาสารคาม

ทารกแรกเกิดป่วย

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.มหาสารคาม
นางสาวนุชนาถ บุญมาศ
รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

ทารกแรกเกิดป่วย

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

ผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU)

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 18

สัปดาห์ที่
30

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.25-พฤ.28 ก.พ.62 นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม1

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ขอนแก่น

สูติกรรม2

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.วาปีปทุม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.ยางสีสุราช

นางสาวพนิดา โยวะผุย
อ.26, พฤ.28 ก.พ62 นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.บรบือ
รพ.มหาสารคาม

จ.25, พ.27 ก.พ62

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง,เด็กเล็ก,ศัลยกรรม
กระดูกและข้อชาย,สูติกรรมหลังคลอด

อ.26, พฤ.28ก.พ62

นางธีรภัทร นวลแก้ว

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก,นรีเวชกรรม,สูติ
กรรม2

31

จ.4-พฤ.7 มี.ค62

ปิดภาคการศึกษาที่ 2

32

จ.11-พฤ.14 มี.ค.62

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.กาฬสินธุ์

คลินิกฝากครรภ์

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.วาปีปทุม

คลินิกฝากครรภ์

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.บรบือ

คลินิกฝากครรภ์

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.โกสุมพิสัย

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ

เฟือ่ งฟ้า

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ

ชงโค

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ

ศรีตรัง

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เมยวดี

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.นาเชือก

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 3

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

สูติ-นรีเวชกรรม

33

จ.18-พฤ.21 มี.ค62

ศัลยกรรมทัว่ ไป,ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อหญิง-เด็ก,ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ,ตา,สูตินรีเวช

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 19

สัปดาห์ที่
33

วัน เดือน ปี
จ.18-พฤ.21 มี.ค62

อาจารย์นิเทศ

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวเฌอร์นินทร์ ตัง้ ปฐมวงศ์ รพ.มหาสารคาม

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวอักษ์ศรา กะการดี

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

สูติ-นรีเวชกรรม

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.กาฬสินธุ์

คลินิกฝากครรภ์

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.วาปีปทุม

คลินิกฝากครรภ์

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.บรบือ

คลินิกฝากครรภ์

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.โกสุมพิสัย

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

34

หมายเหตุ

สถานที่

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.ร้อยเอ็ด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เมยวดี

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.นาเชือก

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.จตุรพักตรพิมาน

จ.25-พฤ.28 มี.ค 62 นายอนุชา ไทยวงษ์

แม่ปลัง่

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 2

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม 3

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงเด็ก

นางสาวนุชนาถ บุญมาศ

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวอักษ์ศรา กะการดี

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมชาย

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางอรุณี ทอมป์สัน
รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกหญิง
หอผูป้ ่วยหลังคลอด

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 20

สัปดาห์ที่
34

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.25-พฤ.28 มี.ค 62 นางสาวกัญญา ทูลธรรม

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

จ.1-พฤ.4 เม.ย 62

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.ยางตลาด

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

35

หมายเหตุ

สถานที่

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.ร้อยเอ็ด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เมยวดี

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.นาเชือก

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม3

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.มหาสารคาม

สูติ-นรีเวชกรรม

แม่ปลัง่

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.กาฬสินธุ์

สูติ-นรีเวชกรรม

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

ศัลยกรรมชาย

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 21

สัปดาห์ที่
35

วัน เดือน ปี
จ.1-พฤ.4 เม.ย 62

อาจารย์นิเทศ

รพ.ยโสธร

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

36

อ.9-พฤ.11 เม.ย 62

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางสาวสุปิยา วิริไฟ
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

หมายเหตุ

สถานที่
ห้องคลอด

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.ร้อยเอ็ด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เมยวดี

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.นาเชือก

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม3

นายวสันต์ ศรีแดน

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมทัว่ ไป

นางกานต์รวี โบราณมูล

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงเด็ก

แม่ปลัง่

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมหญิง

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงเด็ก

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.นาเชือก

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า

หยุด จ.10 เม.ย62

ศัลยกรรมชาย

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 22

สัปดาห์ที่
36

37

วัน เดือน ปี
อ.9-พฤ.11 เม.ย 62

อาจารย์นิเทศ
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.นาเชือก

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

พ.17-พฤ.18 เม.ย 62 นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

38

หมายเหตุ

สถานที่

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.โกสุมพิสัย

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

จ.22-พฤ.25 เม.ย 62 นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

หยุด จ.10 เม.ย62

หยุด จ.15,16 เม.ย62

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 23

สัปดาห์ที่
38

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.22-พฤ.25 เม.ย 62 นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.นาเชือก
รพ.เมยวดี

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

39

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นายศุภกฤต สุริโย
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

หมายเหตุ

สถานที่

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย2

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นายอนุชา ไทยวงษ์
รพ.ร้อยเอ็ด

สูติ-นรีเวชกรรม

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม2

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.มหาสารคาม

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย1

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวพิมลดา ลัดดางาม
รพ.ยางตลาด

ศัลยกรรมหญิง

นางอรุณี ทอมป์สัน

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.โกสุมพิสัย

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ธวัชบุรี

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.จตุรพักตรพิมาน

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.ยางสีสุราช

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.นาเชือก

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

จ.29 เม.ย-พฤ.2พ.ค 62 นางมลฤดี แสนจันทร์

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

หยุด พ.1 พ.ค.62

ศัลยกรรม2

ห้องคลอด

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ศรีตรัง
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 24

สัปดาห์ที่
39

40

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

จ.29 เม.ย-พฤ.2พ.ค 62 นางสาวพนิดา โยวะผุย

บ้านมหาสารคาม

นางอักษ์ศรา กะการดี

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

บ้านมหาสารคาม

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

บ้านมหาสารคาม

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

บ้านมหาสารคาม

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.สต.อุปราช

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.สต.โคกไร่

จ.6-พฤ.9 พ.ค 62

หมายเหตุ

สถานที่

หยุด พ.1 พ.ค.62

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางมลฤดี แสนจันทร์
รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงเด็ก

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงเด็ก

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

อายุรกรรมหญิง2

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
ศัลยกรรมหญิง
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ศรีสมเด็จ

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.ยางสีสุราช

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.กาฬสินธุ์

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.วาปีปทุม

คลินิกฝากครรภ์

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.บรบือ

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ยโสธร

คลินิกฝากครรภ์

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 25

สัปดาห์ที่
40

41

วัน เดือน ปี
จ.6-พฤ.9 พ.ค 62

อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.สต.อุปราช

นางอักษ์ศรา กะการดี

รพ.สต.อุปราช

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.สตโคกไร่

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.สตโคกไร่

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.สตโคกไร่

นางธีรภัทร นวลแก้ว

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพนิดา โยวะผุย

บ้านมหาสารคาม

นางอรุณี ทอมป์สัน

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

บ้านมหาสารคาม

จ.13-พฤ.16 พ.ค 62 นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย2

นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย

รพ.มหาสารคาม

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกหญิง

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม 2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.กาฬสินธุ์

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

ศัลยกรรมกระดูกหญิง
อายุรกรรมชาย1

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ศรีสมเด็จ

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.ยางสีสุราช

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวสิวาพร พานเมือง

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.กาฬสินธุ์

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.วาปีปทุม

คลินิกฝากครรภ์

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.บรบือ

คลินิกฝากครรภ์

แม่ปลัง่

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 26

สัปดาห์ที่
41

42

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.13-พฤ.16 พ.ค 62 นางสาวสุปิยา วิริไฟ

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.โกสุมพิสัย

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ยโสธร

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวพนิดา โยวะผุย

บ้านมหาสารคาม

นางอักษ์ศรา กะการดี

บ้านมหาสารคาม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

บ้านมหาสารคาม

ดร.สาคร อินโท่โล่

บ้านมหาสารคาม

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

บ้านมหาสารคาม

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

บ้านมหาสารคาม

นางอรุณี ทอมป์สัน

บ้านมหาสารคาม

นางธีรภัทร นวลแก้ว

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

บ้านมหาสารคาม

อ.21-พฤ.23 พ.ค.62 นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย 2

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นายอนุชา ไทยวงษ์
รพ.ร้อยเอ็ด

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม2

นายดิษฐ พล ใจซือ่

รพ.มหาสารคาม

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมชาย1

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

สูติ-นรีเวชกรรม

หยุด จ.20 พ.ค62

ศัลยกรรม2

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
ศัลยกรรมหญิง
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ศรีสมเด็จ

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.ยางสีสุราช

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 27

สัปดาห์ที่
42

43

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

อ.21-พฤ.23 พ.ค.62 นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวพนิดา โยวะผุย

บ้านมหาสารคาม

นางอักษ์ศรา กะการดี

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

บ้านมหาสารคาม

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

บ้านมหาสารคาม

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.สต.อุปราช

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.สต.โคกไร่

จ.27-พฤ.30 พ.ค. 62 นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรมกระดูก

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมหญิง2

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

ศัลยกรรม2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงและเด็ก

นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม2

นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมหญิง

นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงและเด็ก

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.กาฬสินธุ์

อายุรกรรมหญิง

หยุด จ.20 พ.ค62

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
ศัลยกรรมหญิง
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางขนิษฐา ธนสมบัติ

รพ.ศรีสมเด็จ

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.ยางสีสุราช

นางภรรวษา จันทศิลป์

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 28

สัปดาห์ที่
43

44

วัน เดือน ปี

อาจารย์นิเทศ

จ.27-พฤ.30 พ.ค. 62 นางอรุณี ศรีสุยงิ่

จ.3-พฤ.6 มิ.ย62

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล
รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

ดร.สาคร อินโท่โล่

รพ.สต.อุปราช

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.สต.อุปราช

ดร.ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์

รพ.สต.โคกไร่

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

รพ.สต.โคกไร่

นางสาวพนิดา โยวะผุย

บ้านมหาสารคาม

นางอักษ์ศรา กพการดี

บ้านมหาสารคาม

นางธีรภัทร นวลแก้ว

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

บ้านมหาสารคาม

นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ รพ.ร้อยเอ็ด
นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์ รพ.ร้อยเอ็ด

สูติ-นรีเวชกรรม

นายอนุชา ไทยวงษ์

รพ.ร้อยเอ็ด

อายุรกรรมชาย2

นางสาวพัชรี นุม่ แสง

รพ.มหาสารคาม

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว

รพ.มหาสารคาม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงและเด็ก

นางมลฤดี แสนจันทร์

รพ.มหาสารคาม

อายุรกรรม2

ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์

รพ.กาฬสินธุ์

สูติ-นรีเวชกรรม

นางสาววรรวิษา สาราญเนตร รพ.กาฬสินธุ์
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง รพ.กาฬสินธุ์

ศัลยกรรมกระดูก

ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงและเด็ก
อายุรกรรมชาย1

นายวีระชัย อิม่ น้าขาว

รพ.ศรีสมเด็จ

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.นาเชือก

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 29

สัปดาห์ที่
44

45

วัน เดือน ปี
จ.3-พฤ.6 มิ.ย62

อาจารย์นิเทศ

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นางสาวพนิดา โยวะผุย

บ้านมหาสารคาม

นางอักษ์ศรา กะการดี

บ้านมหาสารคาม

ดร.ผดุงศิษฎ์ ชานาญบริรักษ์

บ้านมหาสารคาม

ดร.สาคร อินโท่โล่

บ้านมหาสารคาม

นางเนาวรัตน์ สิงห์สนัน่

บ้านมหาสารคาม

นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์

บ้านมหาสารคาม

นางธีรภัทร นวลแก้ว

บ้านมหาสารคาม

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

บ้านมหาสารคาม
รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.นาเชือก

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

จ.17-พฤ.20 มิ.ย.62

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

46

หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

จ.10-พฤ.13 มิ.ย 62 นายชาติ ไทยเจริญ

หมายเหตุ

สถานที่

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.มหาสารคาม

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.ร้อยเอ็ด

คลินิกฝากครรภ์

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.กาฬสินธุ์

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาสวาสดิ์

รพ.วาปีปทุม

ห้องคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

ห้องคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.ยโสธร

ห้องคลอด

นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.นาเชือก

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า

กลุม
่ วิชาการ

หน ้าที่ 30

สัปดาห์ที่
46

47

วัน เดือน ปี
จ.17-พฤ.20 มิ.ย.62

อาจารย์นิเทศ
นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

หมายเหตุ

สถานที่
หอผูป้ ่วย

โรงพยาบาล

นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.วาปีปทุม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

จ.24-พฤ.27 มิ.ย 62 นายชาติ ไทยเจริญ

รพ.โพนทอง

นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์

รพ.เชียงยืน

นายศุภกฤต สุริโย

รพ.เมยวดี

นายดิษฐพล ใจซือ่

รพ.นาเชือก

ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ เฟือ่ งฟ้า
รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ชงโค

นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์
นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ
นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ

รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ฝ้ายคา
แม่ปลัง่
รพ.ร้อยเอ็ด

นางสาวศุภรดา วงค์จาปา

รพ.ร้อยเอ็ด

แม่ปลัง่

นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม

รพ.ยางตลาด

ห้องคลอด

นางสาวกัญญา ทูลธรรม

รพ.มหาสารคาม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวพิมลดา ลัดดางาม

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

ห้องคลอด

นางนงลักษณ์ คาวาสดิ์

รพ.ร้อยเอ็ด

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์

รพ.กาฬสินธุ์

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุภาพร ประนัดทา

รพ.วาปีปทุม

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางอรุณี ศรีสุยงิ่

รพ.บรบือ

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวสุปิยา วิริไฟ

รพ.โกสุมพิสัย

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย

รพ.ยโสธร

หอผูป้ ่วยหลังคลอด

กลุม
่ วิชาการ

