
กลุม่ละ 8 คน จ ำนวน 7 กลุม่ และกลุม่ละ 7 คน จ ำนวน 3 กลุม่

1  116412201002-1
2  116412201003-9
3  116412201005-4
4  116412201006-2
5  116412201007-0
6  116412201010-4
7  116412201011-2
8  116412201012-0
9  116412201013-8
10  116412201014-6
11  116412201015-3
12  116412201016-1
13  116412201020-3
14  116412201021-1
15  116412201022-9
16  116412201023-7
17  116412201024-5
18  116412201025-2
19  116412201026-0
20  116412201028-6

21  116412201029-4
22  116412201031-0
23  116412201032-8
24  116412201035-1
25  116412201036-9
26  116412201037-7
27  116412201038-5
28  116412201041-9
29  116412201042-7
30  116412201044-3
31  116412201049-2
32  116412201051-8

รพ.สามโคก
อ.ปรเมษฐ์   

อินทร์สุข
รพ.คลองหลวง 

(กลุ่ม 1)
อ.ณิศาพิชญาภัค  มี

สมศักด์ิ

รพ.หนองเสือ
อ.ณิศาพิชญาภัค มี
สมศักด์ิ/ผศ.อุษา 

โถหินัง

รพ.คลองหลวง 
(กลุ่ม 2)

อ.ดร.สุวิมล  
พนาวัฒนกุล

รพ.ธัญบุรี (กลุ่ม 2)
อ.จิราวรรณ (8 วัน)
 ผศ.อุษา (2 วัน)

รพ.ปากเกร็ด (ก.2) อ.สุภาวดี นาคสุขุม

 นางสาววณิชาพร รัตโน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางฝึกปฏิบัติการพยาบาล นศ.ช้ันปีที่ 2 เทอม 2/2565

ช้ันปีที ่2
แบ่งนกัศึกษา 10 กลุ่ม 

วันรับปริญญา 27 - 28 ก.พ.2566

เลขท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล Rotation 1-อาจารย์ Rotation 2 - อาจารย์

นักศึกษาทั้งหมด 77 คน

อ.มณีรัตน์ เอ่ียม
อนันต์

รพ.ปากเกร็ด ( ก.1)รพ.ธัญบุรี (กลุ่ม 1)
อ.ดร.อุไร นิโรธ

นันท์

28 พ.ย.65 - 17 ม.ค. 66 30 ม.ค. - 20 มี.ค.66
 นางสาวสุดาลกัษณ์ มณีจนัสุข

 นางสาวฐาปณี ชอ้นบานแยม้

 นางสาวพชรพร ค  าหมาย

 นางสาวจิราวรรณ บุญส่ง

 นางสาวธนภรณ์ กล่อมหลอด

 นางสาวพิรดา แสงทอง

 นางสาวพลอยทิพย ์คลา้ยโพธ์ิศรี

 นางสาวอมลรดา ศรีเสาวคนธร

 นางสาวรินรดา ใจงาม

 นางสาวจตุพร บุญทวี

 นางสาวสิริกานต ์อาจคง

 นางสาวปาณิสรา บริรักษ์

 นางสาวณฐัชนนั เนาวเพช็ร

 นางสาวธมลวรรณ อภิธรจิราวชัร์

 นางสาวกรรชกร พงษคุ์ลีการ

 นางสาวธีรยา ลงักาวงศ์

 นายโภคากร ห่อทอง

 นางสาวภาวิณี พนับุญ

 นางสาวฐิติรัตน์ นดัพบสุข

 นางสาววรรณา บุญชู

 นางสาวมุทริกา โชติก าจรเวช

 นางสาวชชัชยาพร ณ ถลาง

 นางสาวปัฐมากร ปุดชี

 นางสาวธญัลกัษณ์ ทว้มดี

 นางสาวปิยธิดา ไชยนา

 นางสาวพิมพล์ภสั สิงห์ตระหง่าน

 นางสาวนภสันนัท ์เพง็สมบูรณ์

 นางสาวสุธาทิพย ์นิลกรณ์

 นางสาวเจนจิรา สีคง

 นางสาวฐานวีญ ์ล าบอง

 นางสาวพรชิตา เพชรสุกใส



กลุม่ละ 8 คน จ ำนวน 7 กลุม่ และกลุม่ละ 7 คน จ ำนวน 3 กลุม่
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28 พ.ย.65 - 17 ม.ค. 66 30 ม.ค. - 20 มี.ค.66
33  116412201052-6
34  116412201053-4
35  116412201054-2
36  116412201055-9
37  116412201056-7
38  116412201058-3
39  116412201063-3
40  116412201064-1
41  116412201065-8
42  116412201066-6
43  116412201067-4
44  116412201068-2
45  116412201069-0
46  116412201070-8
47  116412201071-6
48  116412201072-4
49  116412201074-0
50  116412201076-5
51  116412201077-3
52  116412201078-1

53  116412201079-9
54  116412201080-7
55  116412201081-5
56  116412201082-3
57  116412201083-1
58  116412201084-9
59  116412201085-6
60  116412201086-4
61  116412201088-0
62  116412201089-8
63  116412201090-6

รพ.ปากเกร็ด (1)
อ.ดร.อุไร นิโรธ

นันท์
รพ.ธัญบุรี (กลุ่ม 1)

อ.อนุสรณ์  แน่น
อุดร

รพ.ปากเกร็ด (ก.2)

อ.ณัฐกฤตา วงศ์
ตระกูล (6 วัน)/อ.
ดร.วรรัตน์ มาก
เทพพงษ์ (4 วัน)

รพ.ธัญบุรี (กลุ่ม 2) ผศ.อุษา โถหินัง

รพ.คลองหลวง 
(กลุ่ม 1)

อ.ดวงเดือน ดวง
ส าราญ (8 วัน)/ดร.
ณัฐยา  ทะศรีแก้ว 

(2)

รพ.ประชาธิปัตย์ 
(กลุ่ม 1)

อ.ดร.ณัฐยา  ทะ
ศรีแก้ว

รพ.คลองหลวง 
(กลุ่ม 2)

อ.ดร.สุวิมล  
พนาวัฒนกุล

รพ.ประชาธิปัตย์ 
(กลุ่ม 2)

อ.ปริยาภรณ์  มณี
แดง

 นางสาวศศิกานต ์มะโนราช

 นางสาววนิดา ศรีโยธี

 นางสาวปุญชรัสม์ิ สอนสุข

 นางสาววรรณ์สิริ เกษมหา

 นางสาวปัญชิดา ยศเทียม

 นายพงศธร เตะ๊ดอเลาะ

 นางสาวพรปวีณ์ หลงศรีภูมิ

 นางสาวสิริวรรณ มะณีนวล

 นางสาวปาริชาติ ปทุมทอง

 นางสาวพชัรีภรณ์ ปล้ืมใจ

 นางสาวนนัทิชา โจ่ยสา

 นางสาวประกายดาว คิมขนุทด

 นางสาวฐิตาภรณ์ ทองสุข

 นางสาวอรอนงค ์ทองบุตร

 นางสาวมนสัวรรณ สีมาวงษ์

 นางสาวกรรณิกา สารโคตร

 นางสาวธนชัชา ก าปะ

 นางสาวจนัทรกานต ์แกว้กนั

 นางสาวณิชาภทัร กาหลง

 นางสาวจิรฐา ธราวธุ

 นางสาววลยัทิพย ์สิทธิอมร

 นางสาวปิยปาณ วงคธ์รรม

 นางสาวณฐัรียา ลือชยั

 นางสาวพนัธิสา ทรัพยผ์อ่งใส

 นางสาวกฤษณี สิงห์เถ่ือน

 นางสาวพนิดา หีบขนุทด

 นางสาวฤทยั นาสะอา้น

 นางสาวปิยะดา บุญอินทร์

 นายธชาทชั ภทัรเมธกิตติ

 นางสาวรุ้งลาวลัย ์เจริญลาภ

 นางสาวณภทัทนนัท ์ชินเขวา้



กลุม่ละ 8 คน จ ำนวน 7 กลุม่ และกลุม่ละ 7 คน จ ำนวน 3 กลุม่
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28 พ.ย.65 - 17 ม.ค. 66 30 ม.ค. - 20 มี.ค.66
64  116412201092-2
65  116412201093-0
66  116412201094-8
67  116412201096-3
68  116412201100-3
69  116412201101-1
70  116412201102-9
71  116412201104-5
72  116412201105-2
73 116412201106-0

74 116412201107-8

75 116412201108-6

76 116412201109-4

77 116412201110-2 นางสาวศศิกาญจน์กมล ตน้แกว้

รพ.ประชาธิปัตย์ 
(กลุ่ม 1)

อ.กัลยภรณ์ เชย
โพธ์ิ (8 วัน)/อ.ยุภา

 โพผา(2 วัน)
รพ.สามโคก

อ.รุจาภา  จิระ
ประดิษฐ์ผล

รพ.ประชาธิปัตย์ 
(กลุ่ม 2)

ผศ.พิไลลักษณ์  โร
จนประเสริฐ

รพ.หนองเสือ อ.วัลภา  กิตติมาสกุล

 นางสาวชลธิชา ธรรมสุวรรณ

นางสาวณหทยั ทองบ่อ

 นางสาวกญัญาวีร์ แฟ้นประโคน

 นางสาวธญัพิชชา เทพมงคล

 นางสาววิจิตรา สมพงษ์

 นางสาวศิวาภรณ์ เเวสะตงั

 นางสาวแพรพลอย ไชโยรักษ์

 นางสาวชลธิชา ฉออ้นรัมย์

 นางสาวจิตรลดา อู่เจริญพงศ์

 นางสาวทวีลาภ นาคาธร

นางสาวพร้อมใจ พลวิชิตร

นางสาวอาทิตยา จนัทร์พุม่

นางสาวธิมลรัตน์ ขิปวติั


