ประกาศ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลปฏิบัติทางตา
ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร“การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30
พฤศจิกายน 2560 นั้น
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ
คัดเลือกดังต่อไปนี้
ลำดับ คำนำ

ชื่อ-นำมสกุล

สถำนที่ทำงำน

1

นางสาว

วาสนา สุวรรณัง

รพ.ลาปาง

2

นางสาว

นาตยา รักษ์ สจุ ริต

รพ.นพรัตนราชธานี

3

นางสาว

4

นาง

ณฐมน ทองปั สโน
ราตรี รังไสย

รพ.นพรัตนราชธานี
รพ.ยโสธร

5

นาง
นางสาว

จุฑามาศ รวมวงศ์
กนกวรรณ ฝายสาโรง

รพ.อานาจเจริญ
รพ.สถาบันราชประชาสมาสัย

8

นางสาว
นางสาว

ทิพวัลย์ เลิศปฐมพร
นิภาวรรณ ศรี ศกั ดิ์เพชร

รพ.ระยอง
รพ.สวรรค์ประชารักษ์

9

นางสาว

สุจิตรา มงคลธนทรรศ

รพ.นพรัตนราชธานี

10

นาง

ปุญฆณิษา บานพับทองสุข

รพ.ปทุมธานี

11

นางสาว

รพ.อานันทมหิดล

12

นาง

ณัฐชา จันทบุตร
บุปผา ชลสวัสดิ์

13

นาง

ณัชชา กุลกัลยากรกมล

รพ.แพร่

14

นางสาว

วรรณา ไชยโชค

รพ.สระบุรี

15

จ.อ.

อรรถพล สารกิจ

วิทยาลัยกรมการแพทย์ทหารอากาศ

16

นางสาว

จันทิมา ศิริวฒ
ั นาทร

รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ ว

17

นาง

มาลี สุทาบุญ

รพ.ศรี ษะเกษ

18

นาง

วราพร อัญญโพธิ์

รพ.หนองคาย

19

นางสาว

อุบล เดโชรัมย์

รพ.มหาราชนครราชสีมา

6
7

รพ.บางปลาม้ า
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20

นาง

สุจินต์ ปติพงษ์ สนุ ทร

รพ.ระนอง

21

นางสาว

มาริสา อินทร์ ปลอด

รพ.เกาะสมุย

22

นางสาว

กนกวรรณ ศรี ก้อม

รพ.มหาราชนครราชสีมา

23

นางสาว

รุ่งทิพย์ ใจช่วง

รพ.แกลง

24

นาง

ลาวรรณ์ ทิ ้งแสน

รพ.หนองคาย

25

นางสาว

อัญชลิกา จุลสวัสด์

รพ.สมุทรสาคร

26

ร.อ.หญิง

น ้าฝน วรรณศรี จนั ทร์

รพ.พระมงกุฎเกล้ า

27

นาง

งามจิต วัฒนสินธุ์

รพ.ลาพูน

28

นางสาว

สุรการณ์ น้ อยหมอ

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

29

นางสาว

สุรธิดา พันธ์ผกู

รพ.เนินมะปราง

30

นางสาว

หทัยกาญจน์ เชาวกิจ

รพ.จุฬาลงกรณ์

31

นางสาว

ศาวิตรี นิลใบ

รพ.สมุทรสาคร

32

นาง

ธนพร นบนอบ

รพ.สมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

33

นางสาว

อารี ย์ มีอารี ย์

รพ.เนินมะปราง

34

นาง

ลัดดาวัลย์ ลิมมาเคน

รพ.สมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

35

นางสาว

ระพีพรรณ ยามสัมพันธ์

รพ.สมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

36

นางสาว

วรรณวิสา สมคะเน

รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

37

รท.หญิง

เมธินี เทพนิมิตร

รพ.ค่ายสุรสีห์

38

นาง

ศศิธร วรรณวงค์

รพ.สมุทรสาคร

39

น.ต.หญิง

จิราภรณ์ สินภักดี

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ ในวัน ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์
1 ชั้น 3 อาคารบริการ
สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่คุณบัณฑิต พรมแบน โทร 0-2926-9957 , 0-2926-9335
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ประธานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

