รายชื่อ Preceptor นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาอายุรศาสตร์
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ที่
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รหัสนักศึกษา
5832101004
5832101005
5832101007
5832101008
5832101009
5832101012
5832101015
5832101021
5832101022
5832101023
5832101025
5832101026
5832101028
5832101031
5832101032

รหัสนักศึกษา
5832101001
5832101002
5832101003
5832101006
5832101010
5832101011
5832101013
5832101014
5832101016
5832101017
5832101018
5832101019
5832101020
5832101024
5832101027
5832101029

ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฑามาศ สิทธิกรณ์
นางสาวชญานิน สืบถวิลกุล
นางสาวชนกนันท์ เสนวรรณะ
นางสาวชนิกานต์ เจดีย์ถา
นางสาวชนิกานต์ ศักดิ์ภู่อร่าม
นางสาวนฤวรรณ พนากุลชัยวิทย์
นางสาวนิศารัตน์ เพิ่มเพ็ง
นางสาวพัทธ์ธีรา เลาหะวีร์
นางสาวพิชญ์นารี มะมา
นางสาวภัคจิรา วงษ์ประดิษฐ์
นางสาวภาวดี สุปรียาพร
นางสาวรสรินทร์ ตั้งดารงวงศ์
นางสาวรุ่งมน สะบาย
นางสาวสุรสั วดี นาคเสน
นางสาวอารียา ละมูล

ชื่อ – สกุล
นางสาวกวินนาฏ ทาตระกูล
นายเกล้า สงวนงาม
นายจิรสั ม์ พัวพัฒนกุล
นางสาวชณิฎสฬา อิสระวิสุทธิ์
นางสาวฐิติรตั น์ ตรีโลจน์วงศ์
นางสาวธิดาเทพ หมื่นวิเศษ
นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุวรรณ์
นางสาวนิติกุล สุริยะศิริ
นายปรัชญา เกตุวงศา
นางสาวปานฤทัย วงศ์คาพัน
นางสาวไปรยา ลิม่ นิรันดร
นายพงศกร วิมลสรกิจ
นางสาวพชรวรรณ อรุณราษฎร์
นางสาวภัทรวรินทร์ เงินทอง
นางสาวรสินทรา อินผวน
นางสาววิชุดา คุรุธรรมานนท์

Preceptor
รพก
อ. พิสิษฐ์
อ. บุญชู
อ. ศิริพร
อ. กาญจนา
อ.สมหวัง
อ. สุหัทยา
อ.จตุพร
อ. จุฬาภรณ์
อ. สุกิจ
อ. ณัฐพร
อ. สุหัทยา
อ. ศศิมา
อ.สมหวัง
อ. รวีวรรณ
อ. สาราญ

Preceptor
รพจ
อ.เสาวลักษณ์
อ.กมลรัชฎ์
อ.ภัทรพร
อ.พัชรา
อ.ภัทรพร
อ.ภัทรพร
อ.นิศารัตน์
อ.เสาวลักษณ์
อ.นิศารัตน์
อ.อภัชฌา
อ.วัลลภา
อ.วัลลภา
อ.กมลรัชฎ์
อ.ชเลวัน
อ.ชเลวัน

Preceptor
รพก
อ. สุกิจ
อ.รวีวรรณ
อ.สมหวัง
อ. บุญชู
อ. รวีวรรณ
อ. พิสิษฐ์
อ. สาราญ
อ. ศิริพร
อ. กาญจนา
อ. บุญชู
อ. สุกิจ
อ. จุฬาภรณ์
อ. ณัฐพร
อ. สุหัทยา
อ.จตุพร
อ. ศศิมา

Preceptor
รพจ
อ.เสาวลักษณ์
อ.ชเลวัน
อ.ทิวา
อ.กมลรัชฎ์
อ.กมลรัชฎ์
อ.พัชรา
อ.เสาวลักษณ์
อ.วัลลภา
อ.ภัทรพร
อ.พัชรา
อ.นิศารัตน์
อ.ภัทรพร
อ.นิศารัตน์
อ.วัลลภา
อ.ทิวา
อ.ชเลวัน

 แนวทางปฏิบัติกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับการตรวจหรือ Discuss รายงานจากอาจารย์ Preceptor
หลังจากส่งรายงานไปแล้ว 7 วัน นักศึกษาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อายุรศาสตร์ปี 4 ของแต่ละรพ. เพื่อขอปรึกษาอาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้ตามลาดับดังนี้
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

รพ.กลาง

1. อ.พญ.ภัทรพร เกียรติปานอภิกุล

1. อ.นพ.บุญชู สุนทรโอภาส

2. อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

2. อ.พญ.ศิริพร สรรพโรจน์พัฒนา

3. อ.นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

3. อ.พญ.ฐิรดา ทองใบ

****หมายเหตุ:
 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ - อ.นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ - อ.พญ.ฐิรดา ทองใบ โรงพยาบาลกลาง
 อาจารย์ที่ course director รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
o โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ - อ.พญ.ภัทรพร เกียรติปานอภิกุล
o โรงพยาบาลกลาง -อ.นพ.บุญชู สุนทรโอภาส
 อาจารย์ course director รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
o โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ - อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
o โรงพยาบาลกลาง - อ.พญ.ศิริพร สรรพโรจน์พัฒนา
 เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ฯ ผู้รับผิดชอบรายวิชาอายุรศาสตร์ปี 4
o รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ – คุณชญาดา ศิริจารุพฤกษ์ (คุณเจี๊ยบ)
o รพ.กลาง – คุณสอง พันสาย (คุณสอง)
***การให้การปรึกษาเรื่องรายงานแทนอาจารย์ Preceptor ให้ถือตามรายงานของผู้ป่วยโรงพยาบาลนั้น ๆ***

