ประกาศ ศูนย์ ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เรื่ อง ประกาศรายชื่ อผู้ทมี่ ีสิทธิ์เข้ ารับการสั มภาษณ์
หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลปฏิบัติทางตา
ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ร่ วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนิ นการเปิ ดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสู ตร“ การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา ” รุ่ นที่ 19 อบรมระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
จึงขอประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ดงั รายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นำมสกุล

สถำนที่ทำงำน

เวลำกำร
สัมภำษณ์ผ่ำน
ระบบ Zoom

ลำดับที่

คำนำหน้ำ

1.

ร.ท. หญิง

พิชญาพร รัตนศรี

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

8.50-9.00 น.

2.

นางสาว

ทิพย์มณี ผาแสนเถิน

โรงพยาบาลแม่ระมาด

9.00-9.10 น.

3.

นางสาว

ระพี จะปัญญา

โรงพยาบาลสงฆ์

9.10-9.20 น.

4.

นางสาว

สุ พรรณี สถานานนท์

โรงพยาบาลเดิมบางบวช

9.20-9.30 น.

5.

นาง

ฐิตาภรณ์ ตวงสุ วรรณ

โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา

9.30-9.40 น.

6.

นางสาว

วรรณฐินี นาคสมพงษ์

โรงพยาบาลบางละมุง

9.40-9.50 น.

7.

นางสาว

จิราพร สมานชาติ

โรงพยาบาลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุ รนารี

9.50-10.00 น.

8.

นาง

รมน ตั้งวงษ์

สถานนีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม

10.00-10.10 น.

9.

นาง

มารุ นีย ์ สุ ขสัมพันธ์

โรงพยาบาลตราด

10.10-10.20 น.

10.

นาง

วนิดา ดวงเทพ

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

10.20-10.30 น.

11.

นาย

เจโรม มากศรี

โรงพยาบาลระนอง

10.30-10.40 น.

12.

รท. หญิง

สุ ภทั ตรา จินดาพฤกษ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10.40-10.50 น.

13.

นางสาว

ชนาภรณ์ โรจน์ชาญชัย

โรงพยาบาลศุภมิตร สุ พรรณบุรี

10.50-11.00 น.

14.

นางสาว

จิรฐกานต์ สัมพันธสิ ทธิ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11.00-11.10 น.

15.

นางสาว

ศุภนิดา เฟื่ องเงิน

โรงพยาบาลฝาง

11.10-11.20 น.

16.

นางสาว

ชณารัศมิ์ เรื องมงคลวิชญ์

สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

11.20-11.30 น.

17.

นาง

กิ่งกาญจน์ รัศมีเวียงชัย

โรงพยาบาลลาพูน

11.30-11.40 น.

18.

นางสาว

สุ รีพร คชริ นทร์

รพ. วังโป่ ง

11.40-11.50 น.

19.

นางสาว

อารี รัตน์ ประเสริ ฐไทยเจริ ญ รพ. อานาจเจริ ญ

11.50-12.00 น.

20.

นางสาว

วรรณา พงษ์ประเทศ

รพ. อุดรธานี

12.00-12.10 น.

21.

นางสาว

ปวรรัตน์ ดารงนวรัตน์กุล

รพ สระบุรี

12.10-12.20 น.

22.

นางสาว

นรมน วงค์สุวรรณ

รพ. มุกดาหาร

12.20-12.30 น.

23.

นางสาว

จรู ญลักษณ์ เสาแก้ว

รพ. น้ าหนาว

12.30-12.40 น.

24.

นางสาว

ศุภพิชญ์ จันที

รพ. พระปกเกล้า

12.40-12.50 น.

25.

นาง

ปริ ศญาพร โชติรักษ์

รพ. ขอนแก่น

12.50-13.00 น.

26.

นางสาว

ศุทธิกานต์ ธรรมดารงกุล

รพ. สงฆ์

13.00-13.10 น.

27.

นางสาว

ภคมน ธรากรสุ รโชค

รพ. จุฬาลงกรณ์

13.10-13.20 น.

28.

พ.อ.อ.

ณัฐพล โยธานารถ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

13.20-13.30 น.

29.

นางสาว

วัลลภา อุ่นแดง

รพ. ยะลา

13.30-13.40 น.

ให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือก ลาดับที่ 1 ถึงลาดับที่ 29 ติดต่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เริ่ มตั้งแต่เวลา 8.50 – 13.30 น. โดยการสัมภาษณ์แบบผ่านระบบ Zoom หากผูท้ ี่ตอ้ งการรับการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
กรุ ณาติดต่อได้ที่ ID Line vsakchai
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศกั ดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์
ประธานหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา

