
 
 

ประกาศ ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้ทีม่ีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลปฏิบัติทางตา  
 

  ตามท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ด าเนินการเปิดรับสมคัรเพื่อคดัเลือกบุคคลเขา้รับการอบรมหลกัสูตร“ การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา ” รุ่นท่ี 19  อบรมระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564  
                            จึงขอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสัมภาษณ์ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

ล ำดับที ่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-นำมสกุล สถำนที่ท ำงำน 
เวลำกำร

สัมภำษณ์ผ่ำน
ระบบ Zoom 

1.  ร.ท. หญิง พิชญาพร  รัตนศรี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 8.50-9.00 น. 

2. นางสาว ทิพยม์ณี  ผาแสนเถิน โรงพยาบาลแม่ระมาด 9.00-9.10 น. 

3. นางสาว ระพี  จะปัญญา โรงพยาบาลสงฆ ์ 9.10-9.20 น. 

4. นางสาว สุพรรณี  สถานานนท์ โรงพยาบาลเดิมบางบวช 9.20-9.30 น. 

5. นาง ฐิตาภรณ์  ตวงสุวรรณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 9.30-9.40 น. 

6. นางสาว วรรณฐินี  นาคสมพงษ ์ โรงพยาบาลบางละมุง 9.40-9.50 น. 

7. นางสาว จิราพร  สมานชาติ โรงพยาบาลเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุรนารี 9.50-10.00 น. 

8. นาง รมน  ตั้งวงษ ์ สถานนีกาชาดท่ี 11 วเิศษนิยม 10.00-10.10 น. 

9. นาง มารุนีย ์ สุขสัมพนัธ์ 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 สุภทัตรา จินดาพฤกษ ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 10.40-10.50 น. 

13. นางสาว ชนาภรณ์  โรจน์ชาญชยั โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 10.50-11.00 น. 

14. นางสาว จิรฐกานต ์ สัมพนัธสิทธ์ิ โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 11.00-11.10 น. 

15. นางสาว ศุภนิดา  เฟ่ืองเงิน โรงพยาบาลฝาง 11.10-11.20 น. 

16. นางสาว ชณารัศม์ิ  เรืองมงคลวชิญ ์ สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 11.20-11.30 น. 

17. นาง ก่ิงกาญจน์ รัศมีเวยีงชยั โรงพยาบาลล าพูน 11.30-11.40 น. 

18. นางสาว สุรีพร  คชรินทร์ รพ. วงัโป่ง 11.40-11.50 น. 

19. นางสาว อารีรัตน ์ ประเสริฐไทยเจริญ รพ. อ านาจเจริญ 11.50-12.00 น. 



20. นางสาว วรรณา   พงษป์ระเทศ รพ. อุดรธานี 12.00-12.10 น. 

21. นางสาว ปวรรัตน์ ด ารงนวรัตน์กุล รพ สระบุรี 12.10-12.20 น. 

22. นางสาว นรมน  วงคสุ์วรรณ รพ. มุกดาหาร 12.20-12.30 น. 

23. นางสาว จรูญลกัษณ์  เสาแกว้ รพ. น ้าหนาว 12.30-12.40 น. 

24. นางสาว ศุภพิชญ ์จนัที รพ. พระปกเกลา้ 12.40-12.50 น. 

25. นาง ปริศญาพร โชติรักษ ์ รพ. ขอนแก่น 12.50-13.00 น. 

26. นางสาว ศุทธิกานต ์ ธรรมด ารงกุล รพ. สงฆ ์ 13.00-13.10 น. 

27. นางสาว ภคมน  ธรากรสุรโชค รพ. จุฬาลงกรณ์ 13.10-13.20 น. 

28. พ.อ.อ. ณฐัพล  โยธานารถ สถาบนัเวชศาสตร์การบินกองทพัอากาศ 13.20-13.30 น. 

29. นางสาว วลัลภา  อุ่นแดง รพ. ยะลา 13.30-13.40 น. 

  

 
             ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ล าดบัท่ี 1 ถึงล าดบัท่ี 29 ติดต่อเขา้รับการสัมภาษณ์ในวนัท่ี  7 กรกฎาคม 2564  
เร่ิมตั้งแต่เวลา 8.50 – 13.30 น.  โดยการสัมภาษณ์แบบผา่นระบบ Zoom  หากผูท่ี้ตอ้งการรับการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไดท่ี้ ID Line vsakchai  
 
            ประกาศ ณ วนัท่ี  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กัด์ิชยั วงศกิตติรักษ ์
                  ประธานหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

                                                                                    สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา 

 
  

 


