คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร
ที่ 57/2563
เรื่อง ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ไปราชการกีฬาและทักษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
__________________________________________________________

ดวยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เขารวมการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ
พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งที่ 42 "ราชพฤกษเกมส" ระหวางวันที่ 17-21 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยคณะพยาบาลศาสตรไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 1) การเปนตัวแทนผูนําเชียรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปฏิบัติหนาที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ 2563 และ 2) เขาแขงขันทักษะทาง
วิชาการนวัตกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ปฏิบัติหนาที่ 19 กุมภาพันธ 2563 โดยตลอดการปฏิบัติหนาที่ทั้ง 2
กิจกรรมอยูภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยและเจาหนาที่คณะพยาบาลศาสตร เพื่อใหการดําเนิน
งานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงใหพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว และนักศึกษา ไป
ราชการตามวัน สถานที่ดังกลาวนี้
กิจกรรมตัวแทนผูนําเชียรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมพิธีเปดกิจกรรม
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2563
1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด
ชูพรม
2. นางสาวฐาปนีย
ซั่วเซงอี่
3. นางสาวนางสาวชลดา
บุญติด
รหัสนักศึกษา 614991007
4. นางสาวกรรณิการ
เทียนสมบัติ รหัสนักศึกษา 614991008
5. นางสาวนุธิดา
ไชยแสง
รหัสนักศึกษา 614991010
6. นางสาวกรวิภา
โพธิ์ศรี
รหัสนักศึกษา 614991013
7. นางสาวชนิภา
กลิ่นนอย
รหัสนักศึกษา 614991018
8. นางสาวอารยา
บุญรอด
รหัสนักศึกษา 614991020
9. นางสาวธนาวดี
ผาภุมมา
รหัสนักศึกษา 614991025
10. นางสาวสิริกาญจน
ปยะรุณ
รหัสนักศึกษา 614991038
11. นางสาวสิรินารถ
ยอดใหญ
รหัสนักศึกษา 614991039
12. นางสาวปฐมพร
พิศวง
รหัสนักศึกษา 624991021
13. นางสาวพรเพ็ญ
อาษาพร
รหัสนักศึกษา 624991026
14. นางสาวมัลลิกา
มั่งมูล
รหัสนักศึกษา 624991035
15. นางสาวสุธารส
อาจนอย
รหัสนักศึกษา 624991056
หมายเหตุ ปฏิบัติงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 เวลา 15.00 น. กลับถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ เวลา 21.00 น.

- 2 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการนวัตกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563
1. ผูชวยศาสตราจารยเรียม
นมรักษ
2. อาจารยวารธินีย
แสนยศ
3. นางสาวศันสนีย
พุทธจิระ
3. นายดนุพล
หยอยสระ
รหัสนักศึกษา 624991010
4. นายธนากร
เสริฐภูเขียว
รหัสนักศึกษา 624991011
5. นางสาวสิริขวัญ
ชูสม
รหัสนักศึกษา 624991054
6. นางสาวพิราอร
พลาศรี
รหัสนักศึกษา 624991031
7. นางสาวศศิกานต
สุลํานาจ
รหัสนักศึกษา 624991047
กิจกรรมตัวแทนผูนําเชียรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมพิธีปดกิจกรรม
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
1. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
2. นางสาวฐาปนีย
ซั่วเซงอี่
3. นางสาวนางสาวชลดา
4. นางสาวกรรณิการ
5. นางสาวนุธิดา
6. นางสาวกรวิภา
7. นางสาวชนิภา
8. นางสาวอารยา
9. นางสาวธนาวดี
10. นางสาวสิริกาญจน
11. นางสาวสิรินารถ
12. นางสาวปฐมพร
13. นางสาวพรเพ็ญ
14. นางสาวมัลลิกา
15. นางสาวสุธารส

บุญติด
เทียนสมบัติ
ไชยแสง
โพธิ์ศรี
กลิ่นนอย
บุญรอด
ผาภุมมา
ปยะรุณ
ยอดใหญ
พิศวง
อาษาพร
มั่งมูล
อาจนอย

รหัสนักศึกษา 614991007
รหัสนักศึกษา 614991008
รหัสนักศึกษา 614991010
รหัสนักศึกษา 614991013
รหัสนักศึกษา 614991018
รหัสนักศึกษา 614991020
รหัสนักศึกษา 614991025
รหัสนักศึกษา 614991038
รหัสนักศึกษา 614991039
รหัสนักศึกษา 624991021
รหัสนักศึกษา 624991026
รหัสนักศึกษา 624991035
รหัสนักศึกษา 624991056

สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. หทัยชนก บัวเจริญ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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