
 

ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ  2565 ถึง วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ 2566  

กลุ่มท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565 จ านวนนักศึกษา 24 คน ฝึกสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ –วันศุกร์  เวลา 8.00 -16.00 น. 

 

 

วันที่/เดือน/ปี/รายชื่อนกัศึกษา 

28 พ.ย 65 

29 พ.ย 65 

30 พ.ย 65 

1 ธ.ค 65 

2 ธ.ค 65 

3 ธ.ค 65 

4 ธ.ค 65 

5 ธ.ค 65 

6 ธ.ค 65 

7 ธ.ค 65 

8 ธ.ค 65 

9 ธ.ค 65 

10 ธ.ค 65 

11 ธ.ค 65 

12 ธ.ค 65 

13 ธ.ค 65 

14 ธ.ค 65 

15  ธ.ค 65 

16  ธ.ค 65 

17 ธ.ค 65 

18 ธ.ค 65 

19 ธ.ค 65 

20 ธ.ค 65 

21 ธ.ค 65 

22 ธ.ค 65 

23 ธ.ค 65 

24 ธ.ค 65 

25 ธ.ค 65 

26 ธ.ค 65 

27 
ธ.ค 65 

1. นางสาว กษิตรา จงกิตตินฤกร 

ปฐมนิเทศ ณ
 แหล่งฝึกงาน  

 
หอผู้ป่วยพุดพิชญา  
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ดร. สิริลักษณ์  
ซ่ือสัตย์ 

    
หอผู้ป่วยพุดพิชญา  
 ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ดร สิริลักษณ์ 
ซ่ือสัตย์ 

    
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.ดร สิริลักษณ ์
ซ่ือสัตย์ 

   
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.ดร สิริลักษณ ์ 
ซ่ือสัตย์ 

 

 

Conference case study  

Post test/ประเมินแหล่งฝึกปฏบิัต ิ 

2. นางสาว กัญญณัฐ แดนสลัด 
3. นางสาว ญาดา องัอรรถสัตย์ 
4. นางสาว ณัฐนิชา ใจสุข 
5. นางสาว นิภาพร จรบุรมย์ 
6. นางสาว ปุญญิศา พรเจริญ 
7. นางสาว พรกนก ม่วงเล็ก 
8. นางสาว ภัชราภรณ ์สาลีศร ี
9. นางสาว มณีรัตน์ ทองอาจ  

หอผู้ป่วยพุดพิชญา  
ร.พ ศรีธัญญา 
ผศ.ดร. พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

 
หอผู้ป่วยพุดพิชญา  
ร.พ ศรีธัญญา 
ผศ.ดร พรรณวิภา  
บรรณเกียรติ 

 
แผนกจิตเวช 
ร.พ สามโคก 
ผศ.ดร พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

 
แผนกจิตเวช 
ร.พ สามโคก 
ผศ.ดร พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

10. นางสาว รินลณีย์ เหมศร ี
11. นางสาว ศภุธวดี บุญประเสรฐิ 
12. นางสาว สกรานตา อินชนะ 
13. นางสาว อรพรรณ ม่วงอ่อน 
14. นางสาว อาทิตยาภรณ ์หุ่นทรพัย์ 
15. นางสาว เกษราภรณ์ พลูกัน 
16. นางสาว สิริรัตน์ ชมเกษร 
17. นาย คมกริช ไตรพรม  

แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.ยชญ์รวินทร์  
จรบุรมย์ 

 
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 
 

 
หอผู้ป่วยพุดพิชญา  
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 
 

 
หอผู้ป่วยพุดพิชญา  
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 
 

18. นางสาว ณฐัธิดา เพ็ชรเรือง 
19. นางสาว ณิรัชญา เจริญยิง่ 
20. นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีนวลจันทร ์
21. นางสาว ธันยลักษณ์ มุขกระโทก 
22. นางสาว รัชดาภรณ ์ประวาฬ 
23. นางสาว ลัดดาวัลย์  ชมแผน 
24. นางสาว วชิราพรรณ ช่วยกลอ่ม 
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ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  
ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ  2565 ถึง วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ 2566  

กลุ่มท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 3 มกราคม 2566 -31 มกราคม 2566 จ านวนนักศึกษา 23 คน ฝึกสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น. 

 

วันที่/เดือน/ปี/รายชื่อนกัศึกษา 

3 ม.ค 66 

4 ม.ค 66 

5 ม.ค 66 

6 ม.ค 66 

7 ม.ค 66 

8 ม.ค 66 

9 ม.ค 66 

10 ม.ค 66 

11 ม.ค 66 

12 ม.ค 66 

13 ม.ค 66 

14 ม.ค 66 

15 ม.ค 66 

16 ม.ค 66 

17 ม.ค 66 

18 ม.ค 66 

19 ม.ค 66 

20 ม.ค 66 

21 ม.ค 66 

22 ม.ค 66 

23 ม.ค 66 

24 ม.ค 66 

25 ม.ค 66 

26 ม.ค 66 

27 ม.ค 66 

28 ม.ค 66 

29 ม.ค 66 

30 ม.ค 66 

31 ม.ค 66 

1. นางสาว วรศิรา สุขทว ี

ปฐมนิเทศ ณ
 แหล่งฝึกงาน 

ปฐมนิเทศ ณ
 แหล่งฝึกงาน 

เตรียมความพร้อมทางคลินิกนกัศึกษา 

 
 
หอผู้ป่วยพุด
น ้าบุศย์ 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

   
หอผู้ป่วยพุดน ้าบุศย์ 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

   
แผนกจิตเวช 
ร.พ สามโคก 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

   
แผนกจิตเวช 
ร.พ สามโคก 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

  

Conference case study 

Post test 

2. นางสาว ไอริณ บานเย็น 
3. นางสาว พรรัตน์ ลาวัลย ์
4. นางสาว พวงเพชร รุ่งเรืองพิพัฒน ์
5. นาย กัมปนาท ค้าสา้แดง 
6. นางสาว สุภลักษณ์ โอษฐงาม 
7. นางสาว อนงค์นุช การะเกษ 
8. นางสาว กมลรัตน์ อรุณโน 
9. นางสาว กมลวรรณ เรืองหิรัญ  

หอผู้ป่วยพุด
น ้าบุศย์ 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ดร สิริ
ลักษณ ์ 
ซื่อสัตย์ 

   
หอผู้ป่วยพุดน ้าบุศย์ 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ดร สิริลักษณ์  
ซ่ือสัตย์ 

   
ร.พ ธัญบุรี 
แผนกจิตเวช 
ผศ.ดร พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

   
ร.พ ธัญบุรี 
แผนกจิตเวช 
ผศ.ดร พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

  

10. นางสาว ขวญักมล ณะสม 
11. นางสาว จิตรลดา ประสิทธิ ์
12. นางสาว จิตสุภา มาเสมอ 
13. นางสาว ชตุิมณฑน์ จิตตารมย ์
14. นางสาว ฐิติมา ทิพย์สวัสดิ ์
15. นางสาว ทิมพิกา ประทุมมา 
16. นางสาว ธัญรตัน์ มะเสนะ  

แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 

 

   
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 
 

   
หอผู้ป่วยพุดน ้าบุศย์ 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ยชญ์รวินทร์  
จรบุรมย์ 

   
หอผู้ป่วยพุดน ้าบุศย์ 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ยชญ์รวินทร์  
จรบุรมย์ 

  

17. นางสาว นงเยาว์ ศรีสองคอน 
18. นางสาว นาอีละ ยีอาลี 
19. นางสาว ปรารถนา หาญโนนแดง 
20. นางสาว ปลายฟ้า โพธิ์แก้ว 
21. นางสาว ปิยฉตัร พละพิทักษ์ 
22. นางสาว พิชญา พรหมเปลว 
23. นางสาว มัณฑนา วงษ์ชาร ี
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ตารางการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ  2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2566  

กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 จ านวนนกัศึกษา 23 คน ฝึกสัปดาห์ละ 5 วัน วนัจนัทร์ –วันศกุร์  เวลา 8.00 -16.00 น. 

 

 

วันที่/เดือน/ป/ีรายช่ือนักศกึษา 

6 ก.พ 66 

7 ก.พ 66 

8 ก.พ 66 

9 ก.พ 66 

10 ก.พ 66 

11 ก.พ 66 

12 ก.พ 66 

13 ก.พ 66 

14 ก.พ 66 

15 ก.พ 66 

16 ก.พ 66 

17 ก.พ 66 

18 ก.พ 66 

19 ก.พ 66 

20 ก.พ 66 

21 ก.พ 66 

22 ก.พ 66 

23 ก.พ 66 

24 ก.พ 66 

25 ก.พ 66 

26 ก.พ 66 

27 ก.พ 66 

28 ก.พ 66 

1 มี.ค 66 

2 มี.ค 66 

3 มี.ค 66 

4 มี.ค 66 

5 มี.ค 66 

6 มี.ค 66 

7 มี.ค 66 

8 มี.ค 66 

1. นางสาว วรางคนา โพธิมล 

ปฐมนิเทศ ณ
 แหล่งฝึกงาน 

  
หอผู้ป่วยหญิง 8 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

   
หอผู้ป่วยหญิง 8 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 
 

   
แผนกจิตเวช 
ร.พ สามโคก 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

   
แผนกจิตเวช 
ร.พ สามโคก 
อ.นพภัสสร  
วิเศษ 

 

  

Conference case study 

Post test 

2. นางสาว วรศิรา ทะบูรกรณ์ 
3. นางสาว วันทนา ทองใส 
4. นางสาว วิพาภัคณัน ข้องนอก 
5. นางสาว ศวิพร สุนทโรทก 
6. นางสาว สร้อยฟ้า วงค์ชัย 
7. นางสาว สุธาสินี พละศักดิ ์
8. นางสาว สุภัชญา เป็นพุ่ม 
9. นางสาว หทยักาญจน์ บัวภู่  

แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.ดร สิริลักษณ์  
ซ่ือสัตย์ 

 
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.ดร สิริลักษณ์  
ซ่ือสัตย์ 

 
หอผู้ป่วยหญิง 8 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ดร สิริลักษณ์  
ซ่ือสัตย์ 

 
หอผู้ป่วยหญิง 8 
ร.พ ศรีธัญญา 
อ.ดร สิริลักษณ ์ 
ซ่ือสัตย์ 

10. นางสาว อมรพรรณ ฤทธิต์ะเกต ุ
11. นางสาว อรยา อยู่ยงั 
12. นางสาว อัครมณี พลเคน 
13. นางสาว อัศฎาพสิษฐ์ ทศราช 
14. นางสาว เกวลิน รัตนเหลี่ยม 
15. นางสาว กรพิณ พินสุวรรณ 
16. นางสาว ก่ิงแก้ว พุ่มจันทร ์
17. นางสาว จิระประภา ตาทอง  

หอผู้ป่วยหญิง 8 
ร.พ ศรีธัญญา 
ผศ.ดร พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

 
หอผู้ป่วยหญิง 8 
ร.พ ศรีธัญญา 
ผศ.ดร พรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

 
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 
 

 
แผนกจิตเวช 
ร.พ ธัญบุรี 
อ.วัลลภา  
กิตติมาสกุล 
 

18. นางสาว โชติกา แก้วรุ่งเรือง 
19. นางสาว ธัญญารัตน์ ไพเมือง 
20. นางสาว ปาริมา บุญสม 
21. นางสาว ศศิธร ภานุรักษ ์
22. นางสาว สุวนันท์ โพธิคลงั 
23. นางสาว สุวรรณมาลัย ศรีรักษ ์

หน้า 27 


