
 

 

 

 

 

 

สรุปการขอใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ 



ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ-นำมสกุล (ผู้จอง) สำขำวิชำ เบอร์โทรศัพท์
ห้องฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร

พยำบำล
วัสดุท่ีใช้ในห้องเรียนปฏิบัติกำร

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน

ปฏิบัติกำร
วันเวลำท่ีขอใช้ห้อง ส้ินสุดเวลำขอใช้ห้อง

มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

พยำบำล เพ่ือ
หมำยเหตุ

1 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

ชุดให้สารน้้า ชุดฉีดยา น้้าเกลือ หุ่นฝึกการพยาบาลพ้ืนฐาน 10/1/2020 16:30:00 10/1/2020 18:00:00 ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน

2 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

ชุดให้สารน้้า ชุดฉีดยา น้้าเกลือ หุ่นฝึกการพยาบาลพ้ืนฐาน 10/7/2020 16:30:00 10/7/2020 18:00:00 ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน

3 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

ชุดให้สารน้้า ชุดฉีดยา น้้าเกลือ หุ่นฝึกการพยาบาลพ้ืนฐาน 10/8/2020 16:30:00 10/8/2020 18:00:00 ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน

4 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

ชุดให้สารน้้า ชุดฉีดยา น้้าเกลือ หุ่นฝึกการพยาบาลพ้ืนฐาน 10/14/2020 16:30:00 10/14/2020 18:00:00 ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน

5 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ชลวิทย์ ธารารักษ์ พยาบาลศาสตร์ 0653340895 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

- - 10/1/2020 16:00:00 10/1/2020 18:30:00 ซ้อมฝึกประสบการณ์

6 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นายชยพล เวชสิทธ์ิ พยาบาลศาสตร์ 0929785900 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

เซตท้าแผล,เซตฉีดยาiv อุปกรณ์ท้าแผล,อุปกรณ์ฉีดยาiv 10/3/0063 13:00:00 10/4/0063 14:00:00 ถ่ายท้าวิดีโอและก็เรียนฉีดยาiv

7 อาจารย์ สัณฐิตาพร กล่ินทอง การแพทย์แผนไทย 0983049542 ห้อง 29603  ห้องปฏิบัติการ

ผู้ป่วยจ้าลองในสถานการณ์

เสมือนจริง

หูฟัง เคร่ืองวัดความดัน หุ่นซิมมูเลช่ัน 10/14/2020 9:00:00 10/14/2020 12:00:00 สอนนักศึกษา

8 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 นาซีเร๊าะ ตาเล๊ะ การแพทย์แผนไทย 0981907745 ห้อง 29704 ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

ทารก ผดุงครรภ์

stethoscope หุ่นจ้าลองหญิงต้ังครรภ์เต็มตัว

หุ่นจ้าลองหญิงต้ังครรภ์คร่ึงตัว

10/7/2020 13:30:00 10/7/2020 15:00:00 ถ่ายวีดีโอ วิชาผดุงครรภ์ไทย

9 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ชลวิทย์ ธารารักษ์ พยาบาลศาสตร์ 0653340895 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

- - 10/11/2020 10:00:00 10/11/2020 18:00:00 -

10 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นางสาวแพรวไพลิน 

หมันหลี

พยาบาลศาสตร์ 0911822310 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

เข็มฉีดยา ส้าลี  แอลกอฮอล์ เตียงผู้ป่วย หุ่นจ้าลอง 10/10/2020 9:00:00 10/10/2020 17:00:00 ฝึกซ้อมแลปทางการพยาบาล

11 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นางสาววิยะดา สุวรรณ

โค

พยาบาลศาสตร์ 0945084508 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

อุปกรณ์ฉีดยาทุกชนิด 10/22/2020 11:00:00 10/22/2020 16:30:00 ฝึกซ้อมการท้าหัตถการต่างๆ

12 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นางสาวนลินี กล่ินกรุ่น พยาบาลศาสตร์ 0631625320 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

การให้อาหารทางสายยางให้อาหาร 10/22/0063 9:22:00 10/22/0063 17:00:00 ฝึกซ่อมสอบปฎิบัติ

13 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ชลวิทย์ ธารารักษ์ พยาบาลศาสตร์ 0653340895 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

- - 10/23/2020 10:00:00 10/23/2020 18:00:00 ซ้อมท้าหัตถการ



ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ-นำมสกุล (ผู้จอง) สำขำวิชำ เบอร์โทรศัพท์
ห้องฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร

พยำบำล
วัสดุท่ีใช้ในห้องเรียนปฏิบัติกำร

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน

ปฏิบัติกำร
วันเวลำท่ีขอใช้ห้อง ส้ินสุดเวลำขอใช้ห้อง

มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

พยำบำล เพ่ือ
หมำยเหตุ

14 อาจารย์ อาจารย์พรทิพย์  พาโน การแพทย์แผนไทย 0982642156 ห้อง 29704 ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

ทารก ผดุงครรภ์

อุปกรณ์ในการท้าคลอด หุ่นหญิงต้ังครรภ์และหุ่นคลอด 11/9/2020 12:00:00 11/9/2020 17:00:00 ใช้สอบปฏิบัติการตรวจครรภ์และการท้า

คลอด  การตรวจรก

15 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 บุญฤทธ์ิ บุญใหญ่ พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, รถเข็นผู้ป่วย เตียง

ผู้ป่วย

10/12/2020 13:00:00 10/12/2020 17:00:00 ฝึกปฏิบัติ

16 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ทิพรัตน์ ปัดภัย สาธารณสุขศาสตร์ 0 ห้อง 29702  ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล gross anatomy

Stethoscope, อุปกรณ์ตรวจประเมิน

ร่างกาย

หุ่นฝึกทักษะการฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (CPR)

10/15/2020 11:20:00 10/15/2020 15:00:00 ฝึกปฏิบัติ

17 อาจารย์ ประเสริฐ ศรีนวล พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, เคร่ืองวัดความดัน

โลหิต, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา

หุ่นฝึกการฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ 10/15/2020 13:00:00 10/15/2020 17:30:00 เรียนปฏิบัติ

18 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ศิริรัตน์ วรรณข้า สาธารณสุขศาสตร์ 0990176672 ห้อง 29702  ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล gross anatomy

Stethoscope หุ่นฝึกทักษะการฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (CPR)

10/19/2020 10:35:00 10/19/2020 11:30:00 เรียนปฏิบัติ

19 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ซูไรยา อาลีมามะ พยาบาลศาสตร์ 0937856851 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

สวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

10/20/2020 8:30:00 10/20/2020 11:00:00 ฝึกปฏิบัติ

20 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 สุจิตตรา พินิจนอก พยาบาลศาสตร์ 0837395340 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับให้

อาหารทางสาย

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

10/23/2020 10:00:00 10/23/2020 17:00:00 ฝึกปฏิบัติ

21 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 นาซีเร๊าะ ตาเล๊ะ การแพทย์แผนไทย 0981907745 ห้อง 29704 ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

ทารก ผดุงครรภ์

Stethoscope หุ่นจ้าลองฝึกการท้าคลอด, 

หุ่นหญิงต้ังครรภ์เต็มตัว

10/7/2020 13:30:00 10/7/2020 15:00:00 บันทึกวีดีโอ

22 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ณัฐศดานันท์ ทับเปล่ียน สาธารณสุขศาสตร์ 0929476284 ห้อง 29707  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

ผ้าพ้าเคล็ด EB หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/4/2020 10:00:00 11/4/2020 14:00:00 บันทึกวีดีโอ

23 อาจารย์ ณัฐกร นิลเนตร สาธารณสุขศาสตร์ 0973039563 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, 

อุปกรณ์ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกการฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ 11/26/2020 13:30:00 11/26/2020 16:30:00 เรียนปฏิบัติ

24 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ณัฐศดานันท์ ทับเปล่ียน สาธารณสุขศาสตร์ 0929476284 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์เย็บแผล หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/27/2020 8:30:00 11/27/2020 12:30:00 ฝึกปฏิบัติ



ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ-นำมสกุล (ผู้จอง) สำขำวิชำ เบอร์โทรศัพท์
ห้องฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร

พยำบำล
วัสดุท่ีใช้ในห้องเรียนปฏิบัติกำร

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน

ปฏิบัติกำร
วันเวลำท่ีขอใช้ห้อง ส้ินสุดเวลำขอใช้ห้อง

มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

พยำบำล เพ่ือ
หมำยเหตุ

25 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, 

อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/15/2020 16:30:00 10/15/2020 20:00:00 เรียนปฏิบัติ

26 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, 

อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/21/2020 16:30:00 10/22/2020 20:00:00 เรียนปฏิบัติ

27 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ 0952283579 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, 

อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/22/2020 16:30:00 10/22/2020 20:00:00 เรียนปฏิบัติ

28 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ชยพล เวชสิทธ์ิ พยาบาลศาสตร์ 0929785900 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

9/27/2020 10:00:00 9/27/2020 14:00:00 ฝึกปฏิบัติ

29 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 พีรภูมิ พูลเป่ียม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, เคร่ืองวัดความดัน

โลหิต, Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับ

ฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, 

อุปกรณ์ส้าหรับสวนปัสสาวะ, อุปกรณ์

ส้าหรับดูดเสมหะ, อุปกรณ์ส้าหรับให้

อาหารทางสาย

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า, หุ่นจ้าลอง

ฝึกการสวนปัสสาวะ

10/17/2020 10:00:00 10/17/2020 16:00:00 ฝึกปฏิบัติ

30 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 พีรภูมิ พูลเป่ียม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

ให้สารน้้า, อุปกรณ์ส้าหรับสวนปัสสาวะ

, อุปกรณ์ส้าหรับดูดเสมหะ, อุปกรณ์

ส้าหรับให้อาหารทางสาย

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/18/2020 10:00:00 10/18/2020 16:00:00 ฝึกปฏิบัติ

31 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 รัชติพร มณีพรหม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

ให้สารน้้า, อุปกรณ์ส้าหรับให้อาหาร

ทางสาย

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/24/2020 9:00:00 10/24/2020 16:00:00 ฝึกปฏิบัติ



ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ-นำมสกุล (ผู้จอง) สำขำวิชำ เบอร์โทรศัพท์
ห้องฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร

พยำบำล
วัสดุท่ีใช้ในห้องเรียนปฏิบัติกำร

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน

ปฏิบัติกำร
วันเวลำท่ีขอใช้ห้อง ส้ินสุดเวลำขอใช้ห้อง

มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

พยำบำล เพ่ือ
หมำยเหตุ

32 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 รัชติพร มณีพรหม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

ให้สารน้้า, อุปกรณ์ส้าหรับให้อาหาร

ทางสาย

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/25/2020 9:00:00 10/25/2020 17:00:00 ฝึกปฏิบัติ

33 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 สรพรรณ ยังดี พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา,

 อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/31/2020 10:00:00 10/31/2020 16:00:00 ฝึกปฏิบัติ

34 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 บุญฤทธ์ิ บุญใหญ่ พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา,

 อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

11/1/2020 9:00:00 11/1/2020 16:00:00 ฝึกปฏิบัติ

35 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 บุญฤทธ์ิ บุญใหญ่ พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

ให้สารน้้า

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/29/2020 14:00:00 10/29/2020 18:00:00 ฝึกปฏิบัติ

36 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นางสาวนลินี กล่ินกรุ่น พยาบาลศาสตร์ 0631625320 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

ให้สารน้้า

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/27/2020 16:00:00 10/27/2020 20:00:00 ฝึกปฏิบัติ

37 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นภวรรณ ภาระตะวัตร พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, อุปกรณ์ส้าหรับ

ให้สารน้้า

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

กล้ามเน้ือ, หุ่นฝึกการฉีดยา

เข้าหลอดเลือดด้า

10/28/2020 16:30:00 10/28/2020 19:30:00 ฝึกปฏิบัติ

38 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 พีรภูมิ พูลเป่ียม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, Dressing set, 

อุปกรณ์ส้าหรับให้อาหารทางสาย

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

10/20/2020 17:00:00 10/20/2020 18:30:00 ฝึกปฏิบัติ

39 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 พีรภูมิ พูลเป่ียม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29707  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

Dressing set หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/9/2020 17:00:00 11/9/2020 19:30:00 บันทึกวีดีโอ



ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ-นำมสกุล (ผู้จอง) สำขำวิชำ เบอร์โทรศัพท์
ห้องฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร

พยำบำล
วัสดุท่ีใช้ในห้องเรียนปฏิบัติกำร

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน

ปฏิบัติกำร
วันเวลำท่ีขอใช้ห้อง ส้ินสุดเวลำขอใช้ห้อง

มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

พยำบำล เพ่ือ
หมำยเหตุ

40 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นางสาวนลินี กล่ินกรุ่น พยาบาลศาสตร์ 0631625320 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/10/2020 9:00:00 12/9/2020 16:00:00 บันทึกวีดีโอ

41 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นางสาวนลินี กล่ินกรุ่น พยาบาลศาสตร์ 0631625320 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/12/2020 14:00:00 11/11/2020 16:00:00 บันทึกวีดีโอ

42 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 รัชติพร มณีพรหม พยาบาลศาสตร์ 0 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับสวนปัสสาวะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

หลอดเลือดด้า

11/6/2020 15:00:00 11/6/2020 17:00:00 ฝึกปฏิบัติ, บันทึกวีดีโอ

43 อาจารย์ จิตรรดา พงศธราธิก พยาบาลศาสตร์ 0818459515 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, 

อุปกรณ์ส้าหรับดูดเสมหะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

หลอดเลือดด้า

11/3/2020 17:00:00 11/3/2020 20:00:00 สอบปฏิบัติ

44 อาจารย์ จิตรรดา พงศธราธิก พยาบาลศาสตร์ 0818459515 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set, อุปกรณ์ส้าหรับฉีดยา, 

อุปกรณ์ส้าหรับให้สารน้้า, อุปกรณ์

ส้าหรับดูดเสมหะ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน, หุ่นฝึกการฉีดยาเข้า

หลอดเลือดด้า

11/4/2020 17:00:00 11/4/2020 20:00:00 สอบปฏิบัติ

45 อาจารย์ สิชล ทองมา พยาบาลศาสตร์ 0635403555 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/5/2020 17:00:00 11/5/2020 20:00:00 สอบปฏิบัติ

46 อาจารย์ สิชล ทองมา พยาบาลศาสตร์ 0635403555 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Dressing set หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/6/2020 17:00:00 11/6/2020 17:00:00 สอบปฏิบัติ

47 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ณัฐพร พรหมมา สาธารณสุขศาสตร์ 0924172167 ห้อง 29710  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/5/2020 10:00:00 11/5/2020 11:30:00 บันทึกวีดีโอ

48 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 อภินันท์ หนู้เพ้ียน สาธารณสุขศาสตร์ 0940319883 ห้อง 29707  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

ผ้าพันเคล็ด หมอนรองเท้า เตียงผู้ป่วย 11/3/2020 9:00:00 11/3/2020 13:00:00 บันทึกวีดีโอ

49 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ธนาวุธ อินผิว พยาบาลศาสตร์ 0900243405 ห้อง 29703 ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน, ห้อง 

29710  ห้องฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

11/28/2020 9:00:00 11/28/2020 15:30:00 ถ่ายภาพกิจจกรรมดาวเดือนคณะ

50 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 อภิรัญญา ทองย้ิม พยาบาลศาสตร์ 0875622961 ห้อง 29701  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น

Ambu bag หุ่นฝึกทักษะการฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (CPR), หุ่นฝึกใส่ท่อ

ช่วยหายใจ

2/9/2021 10:30:00 2/9/2021 17:30:00 ฝึกปฏิบัติ, สอบปฏิบัติ



ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ-นำมสกุล (ผู้จอง) สำขำวิชำ เบอร์โทรศัพท์
ห้องฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร

พยำบำล
วัสดุท่ีใช้ในห้องเรียนปฏิบัติกำร

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน

ปฏิบัติกำร
วันเวลำท่ีขอใช้ห้อง ส้ินสุดเวลำขอใช้ห้อง

มีควำมประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

พยำบำล เพ่ือ
หมำยเหตุ

51 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 อภิรัญญา ทองย้ิม พยาบาลศาสตร์ 0875622961 ห้อง 29701  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น

Ambu bag หุ่นฝึกทักษะการฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (CPR), หุ่นฝึกใส่ท่อ

ช่วยหายใจ

2/10/2021 8:30:00 2/10/2021 12:30:00 สอบปฏิบัติ

52 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 อภิรัญญา ทองย้ิม พยาบาลศาสตร์ 0875622961 ห้อง 29701  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น

Ambu bag, Mouth gag หุ่นฝึกทักษะการฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (CPR), หุ่นฝึกใส่ท่อ

ช่วยหายใจ

2/11/2021 15:30:00 2/11/2021 17:30:00 ฝึกปฏิบัติ, สอบปฏิบัติ

53 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ธวัชชัย ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์ 0809837199 ห้อง 29702  ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล gross anatomy, 

ห้อง 29703 ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน, ห้อง 

29710  ห้องฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลพ้ืนฐาน

Stethoscope, เคร่ืองวัดความดันโลหิต บรรยากาศท่ัวไป 2/12/2564 9:00:00 2/12/2564 12:00:00 บันทึกวีดีโอ

54 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 นลินี กล่ินกรุ่น พยาบาลศาสตร์ 0631625320 ห้อง 29707  ห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ, ห้อง 29710  

ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน

- เตียงนอนผู้ป่วย, pick up 

walker พับไม่ได้, single 

cane, axillary crutches

2/21/2021 9:00:00 2/21/2021 15:00:00 ท้านวัตกรรม



 

 

 

 

 

 

การยืมวัสดุครุภัณฑ์ 



ท่ี ช่ือ-นามสกุลผู้ยืม ต าแหน่ง ความประสงค์ขอ วันท่ียืม

1 ประเสริฐ  ศรีนวล อาจารย์  ใชฝึกปฏิบัติท่ี รพ.ท่ายาง 25/02/2564 

2 จิรสิน  ค าวงค์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลชะอ า 22/02/2564 

3 ณัฐฑริกา  สิทธิจันทร์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  ใช้ในการเรียน 09/02/2564 

4 จิตรรดา  พงศธราธิก อาจารย์  สอน 26/01/2564 

5 สารยา  พรมโคตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกซ้อม CPR 28/12/2563 

6 พลอยไพลิน  เสือข า นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกซ้อม CPR 28/12/2563 

7 รัยมี  วาเฮง นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกซ้อม 28/12/2563 

8 สูรายดาร์  มะสมัน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ถ่ายวีดีโอวิชาการจัดการภัยพิบัติ 25/12/2563 

9 นูรีน  หะมะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกซ้อม 24/12/2563 

10 จุฑามาศ  จันเทพา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ถ่ายวีดีโอภัยพิบัติ 18/12/2563 

11 พัชรสุดา  ธนบุดศรี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกวิชาการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 14/12/2563 

12 นูรีดา  กูลูแว นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  บายสีสู่ขวัญ 25/09/2563 

13 กุลวดี  เข่งวา อาจารย์  สอนวิชาชีวิตและสุขภาพของ น.ต่างคณะ 12/10/2563 

14 รัชติพร  มณีพรหม นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบประเมินสุขภาพ 12/10/2563 

15 นริศรา  สีนา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ลงฝึกอนามัยโรงเรียน (ชุมชน2) 22/10/2563 

16 ศศิวิมล  ปัตตาเขสูง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อมส าหรับสอบ 29/10/2563 

17 นัสรียะห์  แตมะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ใช้ในงานอาเซียนสัมพันธ์ 3-6 ธ.ค. 63 03/12/2563 

18 นางสาวปณิดา  อักษรเนียม นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบประเมินภาวะสุขภาพ 11/09/2563 

19 นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักด์ิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ปฏิบัติการชุมชน 30/10/2563 

20 นางสาวคัดศมา  หีบปัสสา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อม 04/11/2563 

21 นายธนาวุธ  อินผิว นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกปฏิบัติการชุมชน 02/11/2563 

22 นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบosce 04/11/2563 

23 นางสาววรรณวิสา  น้อยบล นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบosce 04/11/2563 

24 นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อม 29/10/2563 

25 นางสาวนลินี  กล่ินกรุ่น นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกเปิดท าแผล 27/10/2563 

26 นางสาวสุกัญญา  มาลีผล นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  สอนสุขศึกษาชุมชน 27/10/2563 

27 นางสาวศศิประภา  โกบรัมย์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ประเมินพัฒนาการเด็ก 29/12/2563 

สรุปการยืมวัสดุและครุภัณฑ์



 

 

 

 

 

 

การคืนวัสดุ-ครุภัณฑ ์



ท่ี ช่ือ-นามสกุลผู้ยืม ต าแหน่ง ฝ่าย วันท่ียืม

1 ณัฐฑริกา  สิทธิจันทร์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  ใช้ในการเรียน 09/02/2564 

2 สูรายดาร์  มะสมัน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ถ่ายวีดีโอวิชาการจัดการภัยพิบัติ 25/12/2563 

3 นูรีน  หะมะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกซ้อม 24/12/2563 

4 จุฑามาศ  จันเทพา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ถ่ายวีดีโอภัยพิบัติ 18/12/2563 

5 วงศ์ตะวัน  กุยาวีจร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 07/12/2563 

6 นูรีดา  กูลูแว นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  บายสีสู่ขวัญ 25/09/2563 

7 กุลวดี  เข่งวา อาจารย์  สอนวิชาชีวิตและสุขภาพของ น.ต่างคณะ 12/10/2563 

8 รัชติพร  มณีพรหม นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบประเมินสุขภาพ 12/10/2563 

9 นริศรา  สีนา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ลงฝึกอนามัยโรงเรียน (ชุมชน2) 22/10/2563 

10 พชรพล  ไกรเพชร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 04/12/2563 

11 นิตยา  โอวาระโก นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 04/12/2563 

12 ศศิวิมล  ปัตตาเขสูง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

13 บุญฤทธ์ิ  บุญใหญ่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

14 จิราภา  อุดมเดช นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

15 เวนิกา  ทองนาค นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

16 รีซูวานีย์  สะอา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

17 นันท์นภัส  สุวรรณะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

18 นัสรียะห์  แตมะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ใช้ในงานอาเซียนสัมพันธ์ 3-6 ธ.ค. 63 03/12/2563 

19 สุรสีห์  ซุยเซ็งซะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

20 รอฮานา  สะอะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 20/10/2563 

21 โสภาพร  แสนขัญอัง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

22 ซูรีนา  สะนิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

23 รุ่งกานต์  ไชยสิทธ์ิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

24 วิไลวรรณ  พิมพ์ศรี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

25 สารยา  พรมโคตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 29/10/2563 

26 อโณทัย  ไชยหาญ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 21/09/2563 

27 มูฮัมมัดอัลนิน  ลือแม นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

สรุปการคืนวัสดุและครุภัณฑ์



28 ภัทรนันท์  พาช่ืน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

29 จารุวรรณ  ไร่นาดี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

30 จารุวรรณ  ไร่นาดี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

31 นาทยา  ดอบุตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

32 ศุภรัตน์  ภู่นวล นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

33 ตระกูล  ดวงมณี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

34 นูรมีย์  ตาตอและ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 09/09/2563 

35 นูริน  หะมะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

36 มัลลิกา  พลายเป่ียม นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 21/09/2563 

37 อโณทัย  ไชยหาญ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 21/09/2563 

38 วิลาวรรณ  เพชรทอง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

39 พรนวิภา  กุทอง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 18/09/2563 

40 นางสาวรัยมี  วางเฮ็ง นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

41 นางสาวจุฑามาศ  จันเทพา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 17/10/2563 

42 นางสาวปณิดา  อักษรเนียม นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบประเมินภาวะสุขภาพ 11/09/2563 

43 นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักด์ิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ปฏิบัติการชุมชน 30/10/2563 

44 นางสาวคัดศมา  หีบปัสสา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อม 04/11/2563 

45 นายธนาวุธ  อินผิว นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกปฏิบัติการชุมชน 02/11/2563 

46 นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบosce 04/11/2563 

47 นางสาววรรณวิสา  น้อยบล นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สอบosce 04/11/2563 

48 นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อม 29/10/2563 

49 นางสาวนลินี  กล่ินกรุ่น นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกเปิดท าแผล 27/10/2563 

50 นางสาวสุกัญญา  มาลีผล นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  สอนสุขศึกษาชุมชน 27/10/2563 

51 นางสาวศศิประภา  โกบรัมย์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ประเมินพัฒนาการเด็ก 29/12/2563 



 
 

 

 

 

การยืมวัสดุ เวชภัณฑ์ 

(กระเป๋าสำหรับลงเยี่ยมบ้าน) 



ท่ี ช่ือ-นามสกุลผู้ยืม ต าแหน่ง ความประสงค์ขอใช้ วันท่ียืม

1 วงศ์ตะวัน กุยาวีจร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 07/12/2563 

2 พชรพล  ไกรเพชร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 04/12/2563 

3 นิตยา  โอวาระโก นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 04/12/2563 

4 ศศิวิมล  ปัตตาเขสูง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

5 บุญฤทธ์ิ  บุญใหญ่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

6 จิราภา  อุดมเดช นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

7 เวนิกา  ทองนาค นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

8 รีซูวานีย์  สะอา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

9 นันท์นภัส  สุวรรณะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 01/12/2563 

10 ศศิวิมล  ปัตตาเขสูง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อมส าหรับสอบ 29/10/2563 

11 สารยา  พรมโคตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 29/10/2563 

12 มูรนี  กะดะแซ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

13 นางสาวรัยมี  วางเฮ็ง นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

14 นริศรา  สีนา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ลงฝึกอนามัยโรงเรียน (ชุมชน2) 22/10/2563 

15 รอฮานา  สะอะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 20/10/2563 

16 สุรสีห์  ซุยเซ็งซะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

17 โสภาพร  แสนขัญอัง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

18 ซูรีนา  สะนิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

19 รุ่งกานต์  ไชยสิทธ์ิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

20 วิไลวรรณ  พิมพ์ศรี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

21 มูฮัมมัดอัลนิน  ลือแม นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

22 จารุวรรณ  ไร่นาดี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

23 จารุวรรณ  ไร่นาดี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

24 นางสาวจุฑามาศ  จันเทพา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 17/10/2563 

สรุปการยืมกระเป๋าพยาบาล



 
 

 

 

 

การคืนวัสดุ เวชภัณฑ์ 

(กระเป๋าสำหรับลงเยี่ยมบ้าน) 



ท่ี ช่ือ-นามสกุลผู้ยืม ต าแหน่ง ความประสงค์ขอใช้ วันท่ีคืน

1 บุญฤทธ์ิ  บุญใหญ่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 25/12/2563 

2 รีซูวานีย์  สะอา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 25/12/2563 

3 นันท์นภัส  สุวรรณะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 25/12/2563 

4 วงศ์ตะวัน กุยาวีจร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 25/12/2563 

5 พชรพล  ไกรเพชร นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 24/12/2563 

6 นิตยา  โอวาระโก นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 24/12/2563 

7 จิราภา  อุดมเดช นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 24/12/2563 

8 เวนิกา  ทองนาค นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 24/12/2563 

9 ศศิวิมล  ปัตตาเขสูง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกปฏิบัติในชุมชน 16/12/2563 

10 รอฮานา  สะอะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชนบ้านลาด 27/11/2563 

11 โสภาพร  แสนขัญอัง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชนดอนยาง (ใบท่ี1) 22/11/2563 

12 โสภาพร  แสนขัญอัง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชนดอนยาง (ใบท่ี2) 22/11/2563 

13 มูรนี  กะดะแซ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 13/11/2563 

14 นางสาวรัยมี  วางเฮ็ง นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 13/11/2563 

15 นางสาวจุฑามาศ  จันเทพา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 13/11/2563 

16 สารยา  พรมโคตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชนนาพันสาม 12/11/2563 

17 วิไลวรรณ  พิมพ์ศรี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชนนาวุ้ง 12/11/2563 

18 จารุวรรณ  ไร่นาดี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชนหนองขนาน (ใบท่ี4) 27/10/2563 

19 จารุวรรณ  ไร่นาดี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชนหนองขนาน (ใบท่ี3) 27/10/2563 

20 สุรสีห์  ซุยเซ็งซะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชนต้นมะม่วง 26/10/2563 

21 อโณทัย  ไชยหาญ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

22 ภัทรนันท์  พาช่ืน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

23 นาทยา  ดอบุตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

24 ตระกูล  ดวงมณี นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

25 นูรมีย์  ตาตอและ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

26 นูริน  หะมะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

27 มัลลิกา  พลายเป่ียม นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

สรุปการคืนกระเป๋าพยาบาล



28 อโณทัย  ไชยหาญ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

29 วิลาวรรณ  เพชรทอง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 26/10/2563 

30 ซูรีนา  สะนิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชนบ้านลาด 25/10/2563 

31 รุ่งกานต์  ไชยสิทธ์ิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชนนาวุ้ง 25/10/2563 

32 ศศิวิมล  ปัตตาเขสูง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ฝึกซ้อมส าหรับสอบ 29/10/2563 

33 นริศรา  สีนา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ลงฝึกอนามัยโรงเรียน (ชุมชน2) 22/10/2563 

34 มูฮัมมัดอัลนิน  ลือแม นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 19/10/2563 

35 พรนวิภา  กุทอง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ฝึกชุมชน 09/10/2563 

36 ศุภรัตน์  ภู่นวล นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ฝึกชุมชน 08/10/2563 



 

 

 

 

 

 

การเบิกวัสดุสิ้นเปลือง 



ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช้ันปีท่ี สำขำวิชำ วัสดุท่ีขอเบิกขอเบิก จ ำนวน เพ่ือใช้ในงำน วันท่ีขอเบิกวัสดุ

1 วงศ์ตะวัน กุยาวีจร นักศึกษา 4 พยาบาลศาสตร์ เจลล้างมือ, ถุงใส่ขิงสกปรก 1 ลงฝึกปฏิบัติวิชาชุมชน 12/25/2020

2 สุจิตรา พินิจนอก นักศึกษา 2 พยาบาลศาสตร์ ถุงมือสะอาด 2 ลงฝึกปฏิบัติวิชาชุมชน 12/9/2020

3 อรจิรา ปัตเมฆ นักศึกษา 4 พยาบาลศาสตร์ พลาสเตอร์ยา 1 ลงฝึกปฏบัติวิชาชุมชน 12/8/2020

4 เวณิกา ทองนาค นักศึกษา 4 พยาบาลศาสตร์ ส าลี 1 ลงชุมชน 12/1/2020

5 จิราภา อุดมเดช นักศึกษา 4 พยาบาลศาสตร์ น  าเกลือล้างแผล 1 ลงฝึกปฏิบัติวิชาชุมชน 12/1/2020

6 ณฐกร นิลเนตร อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ส าลี 1 สอนนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 11/26/2020

7 ภาษิต อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ไซริงค์ 10 ml. เข็มเบอร์ 18 10 สอน นศ.สาธารณสุขตรวจสอบสาร 10/7/2020

สรุปกำรขอเบิกวัสดุส้ินเปลือง


