
ประกาศ  การจัดการสอบ OSCE  วิชา ประเมนิสุขภาพ 

 

สําหรับนักศกึษาพยาบาลศาสตร ขั้นปที่ 2 รุนที่ 19 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559วันที่  28  พฤศจกิายน  2559 

เวลา  9.00 – 12.00 น. 

 

โดยทีมอาจารย    

1. อ.พิรยิากร  คลายเพ็ชร  2. อ.ทรงสุดา  หมื่นไธสง  3. อ.รุงทิพย  

พรหมบุตร   4. อ.จรรยา  คนใหญ  5. อ.สุพิศตรา  พรหมกูล  6. อ. สุรัสวด ี 

พนมแกน   7. อ. สรัญญา  เปลงกระโทก   

8. อ. สายสุดา  จันหัวนา  9. อ. วิทยา  วาโย 
 

รายช่ืออาจารยประจําฐาน  สอบ OSCE  วชิา ประเมินสุขภาพ 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559 
วันที่  28  พฤศจิกายน  2559 

เวลา  9.00 – 12.00 น. 

สถานที ่ ฐานที่ 1 ฐานที่  2 ฐานที่ 3 
ชองทอง และ อวัยวะใน

ชองทอง 
หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท 

หองสอบที่ 1  หอง 
B202  
(นศ. 36 คน) 
 

อ.พิริยากร  คลายเพ็ชร อ.ทรงสุดา  หม่ืนไธสง อ.สายสุดา  จันหัวนา 

หองสอบที่ 2หอง      B 
302  
(นศ. 36 คน) 
 

อ.สุรัสวดี  พนมแกน อ. วิทยา  วาโย อ. รุงทิพย  พรหมบุตร 

หองสอบที่ 3  หอง
ประชุม  ชั้น 3 อาคาร
อํานวยการ 
(นศ. 37 คน) 

อ.สุพิศตรา  พรหมกูล อ. สรัญญา เปลงกระโทก อ.จรรยา  คนใหญ 

 



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 สอบ OSCE  วิชา ประเมินสขุภาพ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559 
วันที่  28  พฤศจิกายน  2559 

เวลา  9.00 – 12.00 น. 

หองที่  1  หองเรียน  B  202 (นักศึกษา  จํานวน  36  คน) 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ฐานที่ 1 ชองทอง 
 

ฐานที่ 2 หัวใจ หลอดเลือด 
 

ฐานที่ 3 ระบบประสาท  

1 นางสาว กชกร ประชันกลาง    

2 นางสาว กนกวรรณ บัวสกุล    

3 นางสาว กนกอร กาญจนบัตร    

4 นางสาว กฤติยาภรณ แปนุน    

5 นางสาว กาญจนาพร โคกสีอํานวย    

6 นางสาว กิ่งกาญจน พาภิรมย    

7 นางสาว กิตติมา ไชยชิน    

8 นางสาว เกศมณ ี หยองเอน    

9 นางสาว ขนิษฐา จอมประมาณ    

10 นางสาว เขมรัตน ศรีมงคล    

11 นางสาว จันทกานต อวมมั่น    

12 นางสาว จันทรธิดา พรหมโสภา    

13 นางสาว จิดาภา สิงวิสุทธิ ์    

14 นางสาว จิราวรรณ นาสําแดง    

15 นางสาว จุฑามาศ ศิลณรงค    

16 นางสาว จุรัสรา นารินรักษ    

17 นาย ชนะพงษ แกนพรม    

18 นางสาว ชมพูนุช ขําเครือ    

19 นางสาว ชลธารา พฤกษมาศ    

20 นางสาว ญานิกา งามโสภาพ    

21 นางสาว ณัฐกานต เขียวคํา    

22 นางสาว ณัฐชนิกรณ หานคํา    

23 นาย ณัฐชัย พระลับรักษา    

24 นางสาว ณัฐธยาน ชัยหงษ    

25 นาย ณัฐวุฒ ิ เพียชอ    

26 นางสาว ณัฐสติา ผลาจันทร    

27 นางสาว ดวงกมล กลั่นบิดา    

28 นางสาว ตติยาพร พรมเมือง    

29 นางสาว ทัศนีย สิงหคาม    

30 นางสาว ทัศนีย หมื่นจูม    

31 นางสาว ทิศาพร ศรีเครือดง    

32 นาย ธนาวัฒน โชคบัณฑิต    

33 นางสาว ธัญชนก หาญอาษา    

34 นางสาว ธันธิวา นิระปะกะ    

35 นางสาว ธิดารัตน ประโมทะโก    

36 นางสาว ธีราภรณ ชัยมีแรง    

 



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 สอบ OSCE  วิชา ประเมินสขุภาพ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2559 
เวลา  9.00 – 12.00 น. 

หองที่  2  หองเรียน  B302 (นักศึกษา  จํานวน  36 คน) 

ลําดับ 
ชื่อ-สกลุ 

ฐานที่ 1 ชองทอง 
 

ฐานที่ 2 หัวใจ หลอด
เลือด 

ฐานที่ 3 ระบบ
ประสาท  

37 นางสาว นงนภัส ทิพยมังอินทร    

38 นางสาว นฤมล ภูด ี    

39 นางสาว นัฐชญา ดีระดา    

40 นางสาว นัฐภร ชาวดร    

41 นางสาว นันทยา พลพวก    

42 นางสาว น้ําฝน อาตวงษ    

43 นางสาว นิตติกาล โมเวียง    

44 นางสาว นิตยา ฝายหินรอง    

45 นางสาว เนตรกนก คํามา    

46 นางสาว บุศรินทร มีหลง    

47 นางสาว บุษริน วรรณคํา    

48 นางสาว เบญจรตัน หนูบุญมา    

49 นาย ปรีด ี เสนามนตร ี    

50 นางสาว ปทมาวรรณ สมเทศน    

51 นางสาว ปยาพร อินทสิทธิ ์    

52 นางสาว พงศสุดา ไชยบุตร    

53 นางสาว พรทิพย ชาวศรี    

54 นางสาว พรไพลิน บัวขันธ    

55 นางสาว พรรณภิา วันสี    

56 นางสาว พัชราภรณ จันทรด ี    

57 นางสาว พัชรี ธาตุบุรมย    

58 นางสาว พิมชนก เหลาพรม    

59 นาย พีรพล หอมจันทร    

60 นางสาว ภณิดา ทวิลา    

61 นางสาว มณีรตัน พรมนอย    

62 นางสาว มัฐญา มิ่งชะนิด    

63 นางสาว รติมา น้ําจันทร    

64 นางสาว รัชนีกรณ บุญประคม    

65 นางสาว รุงนภา ชาภูคํา    

66 นางสาว วชิราภรณ ศรีพุทธา    

67 นางสาว วธิดา ถาปนแกว    

68 นางสาว วรดา พิมพสิม    

69 นางสาว วรฤทัย นอยธง    

70 นางสาว วรารัตน โสมชัย    

71 นางสาว วิชุดา เปรมปร ี    

72 นางสาว ศดานันท ธรรมศลิป    

 



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 สอบ OSCE  วิชา ประเมินสขุภาพ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2559 

เวลา  9.00 – 12.00 น. หองที่  3  หองประชุมช้ัน 3 อาคารอํานวยการ      (นักศึกษา  จํานวน  37  คน) 

ลําดับ 

ชื่อ-สกุล 

ฐานที่ 1 ชอง
ทอง 

 

ฐานที่ 2 หัวใจ หลอด
เลือด 

 

ฐานที่ 3 ระบบประสาท  

73 นางสาว ศรัญญา สํารวมจิต    

74 นางสาว ศรีสดุา ละวาดช ู    

75 นางสาว ศศิวิมล แกวกา    

76 นางสาว ศศิวิมล ชมภูทีป    

77 นางสาว ศิรินาถ คุณพิมพ    

78 นางสาว ศิริลักษ จันทะเป    

79 นางสาว ศุภศิริวรรณ จันปาน    

80 นางสาว ศุลีพร ตันติพัฒนานนท    

81 นางสาว สมฤทัย ขวัญแจม    

82 นางสาว สาวิตร ี โพธิ์ศร ี    

83 นางสาว สุดารตัน เลพล    

84 นางสาว สุดารตัน หอมจิตร    

85 นางสาว สุทธวรรณ วงศละคร    

86 นางสาว สุทธิกานต ศรีสาคร    

87 นางสาว สุธาทิพย ผิวดํา    

88 นางสาว สุธิตา เหลาเวยีง    

89 นางสาว สุปรีชญา เจริญผอง    

90 นางสาว สุพรรษา ฐานะ    

91 นางสาว สุภาพร สมพงษ    

92 นางสาว สุภารวี ศรีละวลัย    

93 นางสาว สุวนันท ทองลือ    

94 นางสาว สุวิษา แรงด ี    

95 นางสาว สุวิสา จันทรปาน    

96 นางสาว โสภาพร แกนพอ    

97 นางสาว หทัยทิพย ใครบุตร    

98 นางสาว อภิญญา พรมสาร    

99 นางสาว อภิรมย อุณานันท    

100 นาย อภิสิทธิ ์ ฮุยไชยราช    

101 นางสาว อรยา พรวิจิตร    

102 นางสาว อรยา สีดาออน    

103 นางสาว อรวรรณ บัวจันทร    

104 นาย อังคาร วรพันธ    

105 นางสาว อัญณิชชา นาทัน    

106 นางสาว อาภาศิร ิ สายบุญเคียง    

107 นางสาว อาริยา รัตนเพ็ชร    

108 นางสาว อุมาภรณ สีสมยั    

109 นางสาว เอื้อลภสั สรอยมาลัย    

 




