
 
 

ประกาศศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลปฏิบัติทางตา  
 

  ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ด าเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา” รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยด าเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น 
 

  บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล สถานท่ีท างาน 
๑ นาง นิศารัตน์  ทองสุข รพ.ล าปาง 
๒ นาง นฤมล   ตราชู รพ.วารินช าราบ 
๓ นางสาว ชนิดา  ชมเชย รพ.บ้านไร่ 
๔ นาง ศิริลักษณ์  บุญชัย รพ.โซ่พิสัย 
๕ นาง นงเยาว์  เต็มรักษ์ รพ.ราชวิถี 
๖ นาง กัลยกร  ณ รังษี รพ.ราชวิถี 
๗ นางสาว บุณยวีร์  โพธิ์ศรี รพ.นพรัตนราชธานี 
๘ นางสาว สุวิชา  น้อยหา รพ.สมุทรปราการ 
๙ นาง พิมพ์ศา  จิรภาสรัฐพงษ์ รพ.น่าน 
๑๐ นาง แสงทอง  สอนศรี รพ.ล าพูน 
๑๑ นางสาว กาญจนา  คุ้มภัย รพ.เลิศสิน 
๑๒ นาง ปัญจมาภรณ์  ยามเสด็จ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 
๑๓ นาง ดวงพักตร์  สร้อยเสน รพ.ปราสาท 
๑๔ นางสาว ปุณณาสา  เทียมทัด รพ.ปทุมธานี 
๑๕ นางสาว วิไลวรรณ  กันน้อย รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๖ นางสาว เรวดี  ทัศนะโสภณ รพ.นพรัตนราชธานี 
๑๗ นาง พัทธนันท์  นพกูลวงศ์ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 
๑๘ นางสาว อุไรวรรณ  ล าค า รพ.จุฬาลงกรณ์ 
๑๙ นาง ผการัตน์ วิรัตติยา รพ.เลย 
๒๐ นางสาว เครือวัลย์  อินทขันตี รพ.เจ้าพระยายมราช 
๒๑ นางสาว ลภัทธ์สรณ์ ทองประเสริฐ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 



๒๒ นาง ลัดติกา  แสงมา รพ.เพชรบูรณ์ 
๒๓ นาง สายรุ้ง  มะเฟือง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
๒๔ นางสาว มลนภา  ภู่แก้วเผือก รพ.ศิริราชปิยมหาราชย์การุณย์ 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล สถานท่ีท างาน 
๒๕ นางสาว พรพิมล  โชควัฒนกิจ รพ.สระบุรี 
๒๖ นางสาว นาถนภา เขียวพวง รพ.สุโขทัย 
๒๗ ร.ต. หญิง สุวรา    จึงเจริญ รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
๒๘ นางสาว ฉัตรฤดี  แสงไกร รพ. บ้านแพ้ว 
๒๙ นางสาว สุรีพร  กุหลาบเพชรทอง รพ. ชลประทาน 
๓๐ นาง วงศ์เดือน  ไกลสิน รพ. ป่าโมก 
๓๑ นางสาว วิชชุดา   ศรีจรงค์ สถาบันราชประชาสมาสัย 
๓๒ นางสาว ยวนไย   จันทร์ถอด รพ. ตระการพืชผล 
๓๓ นาง ลัดดา   โซ่มาลา รพ. ชัยบาดาล 
๓๔ นางสาว นงลักษณ์   อินกาสุข รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ 
๓๕ นางสาว สุนิศา   ขุมทอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
๓๖ นางสาว จารุณี   วิชัยรัมย์ รพ. บุรีรัมย์ 
๓๗ นาง กาญจนา   น้อยสุข รพ. สรินธร 
๓๘ นาง ชลธิรา   กองจริต  รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
๓๙ นางสาว ทิพวรรณ  มุ่นเขตกลาง รพ. มหาราชนครราชศรีมา 
๔๐ นางสาว จินดา       วรรธนะบูรณ์ รพ. เดิมบางนางบวช 
๔๑ นางสาว วริษา       ภูชาดา รพ. บ ารุงราษฎร์ 

    ส ารอง 
  

    ๔๒ นาง จุฑารัตน์  ไชยรบ รพ.นครพนม 

 
     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ ๒๗ ถึงล าดับที่ ๔๑ รายงานตัวและติดต่อช าระเงิน

ค่าลงทะเบียน จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยช าระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์-
รังสิต ชื่อบัญชี “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา”  
เลขที่บัญชี “๐๕๐-๒-๓๖๗๑๔-๗ ” พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการช าระค่าลงทะเบียนทาง โทรสารหมายเลข   
๐-๒๙๘๖-๙๒๑๒ หรือทาง E-Mail : tueyecenter5@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙      หาก
พ้นก าหนดท่านจะถูกตัดสิทธิ์  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุ้งจิรา บุญเทียม  คุณจินตนา บูรพันธ์ และคุณ
บัณฑิต  พรมแบน   
โทร ๐-๒๙๒๖-๙๕๕๗,๐-๒๙๒๖-๙๓๘๐ 



หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก “ส ารอง”ล าดับที่ ๔๒ ให้มาสัมภาษณ์เพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมงานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ ชั้น ๑ อาคาร ม.ร.ว สุวพรรณ สนิทวงศ์ 
 
      ประกาศ ณ วันที่  ๑๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 
                 ประธานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

                                                                                   สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 

 
 

 


