
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมภาคปฏิบัติ
หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ  ประจําปี 

************************************
  
  ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเสร็จสิ้นแล้ว 
ตามรุ่น  ดังรายนามต่อไปนี้ 
  

กลุ่มท่ี 1  ระหว่างวันท่ี   

ท่ี 

1 นางสาวโสธรา  อภัยรี

2 นางวรรณศิริ  จีนานุรักษ์

3 นางสาวศิริภา  รักษาพล

4 นางสาวิตรี  วิจิตรศรีวงศ์

5 นางศรีไพร  หมอนวด

6 นางสาวกัลยารัตน์  เตยหอม

 
กลุ่มท่ี 2  ระหว่างวันท่ี   

ท่ี 

1 นางสาวปาริชาต  ทิพยโสตญาณ

2 นางสาวธณัตถ์ปวีร์  เหยียวยา

3 นางอรวรรณ  ตันสกุล

4 นายชัยยงค์  โพธ์ิศรี

5 นางสาวปิยะนาถ  ช่ืนใจ

6 นางสาวปิยนุช  ช่ืนชม

 

 

 

 

 

 
 
 

ประกาศ 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมภาคปฏิบัติ  

หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ  ประจําปี 2557  
************************************ 

ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรมท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม  เรียงลําดับ

ระหว่างวันท่ี   21 เมษายน  –   16 พฤษภาคม  2557   ( หลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน 

นางสาวโสธรา  อภัยร ี โรงพยาบาลสิรินธร 

นางวรรณศิริ  จีนานุรักษ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

นางสาวศิริภา  รักษาพล โรงพยาบาลสิชล 

นางสาวิตรี  วิจิตรศรีวงศ์ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 

นางศรีไพร  หมอนวด โรงพยาบาลอ่างทอง 

นางสาวกัลยารัตน์  เตยหอม โรงพยาบาลอุทัยธานี 

ระหว่างวันท่ี   19 พฤษภาคม –  13 มิถุนายน 2557   ( หลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน 

นางสาวปาริชาต  ทิพยโสตญาณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นางสาวธณัตถ์ปวีร์  เหยียวยา โรงพยาบาลเลดิสิน 

นางอรวรรณ  ตันสกุล โรงพยาบาลตะก่ัวป่า 

นายชัยยงค์  โพธ์ิศร ี โรงพยาบาลหนองบัวลําภ ู

นางสาวปิยะนาถ  ช่ืนใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

นางสาวปิยนุช  ช่ืนชม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 

ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรมท่ีมี 
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม  เรียงลําดับ 

หลักสูตร Phaco ) 
 

หลักสูตร Phaco ) 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 



กลุ่มท่ี 3  ระหว่างวันท่ี   

ท่ี 

1 นางสาวชูติมา  ปุญญรัตนศรีขจร

2 นางสุธิดา  ดีแก่นทราย

3 นางเพ็ญนภา  ถ่ินกมุท

4 นางสาวอุมาพร  ม่วงอุมิง 

5 นางสาวดาริกา  สอนกลาง

6 นางสาวอัจฉราพร  สิงห์เถ่ือน

7 นางสาวกัลยกร  สมณะ 

*** ยังไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนภาคปฏิบัติ ส่วนท่ี 
 
กลุ่มท่ี 4  ระหว่างวันท่ี   

ท่ี 

1 นางสาววาสนา  สลีะบุตร

2 นางสุดา  งามวิลาศ

3 นางปียาภรณ์  แหวะสอน

4 นางสาวระพีพร  พ่ัวพันธ์ุ

5 นางสาวปราณทิพย์  วีระกิจพานิช

 
  กลุ่มท่ี 5  ระหว่างวันท่ี   

ท่ี 

1 นางสาวเก้ือกูล  วรรณม่วง

2 นางสาวสมหญิง  เฟ่ืองคณะ

3 นางภคญาดา  จันดา

4 นางสาวนิตยา  วัชรโยธากุล

5 นางสาววิชชุด

6 นางสาวนิพร  ซ้อนซุย

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี   

 
 

รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

ระหว่างวันท่ี   16 มิถุนายน –  10 กรกฎาคม 2557   ( หลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน 

นางสาวชูติมา  ปุญญรัตนศรีขจร โรงพยาบาลดําเนินสะดวก 

นางสุธิดา  ดีแก่นทราย โรงพยาบาลพุทธโสธร 

นางเพ็ญนภา  ถ่ินกมุท *** โรงพยาบาลอุดรธานี  

นางสาวอุมาพร  ม่วงอุมิง  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

นางสาวดาริกา  สอนกลาง โรงพยาบาลประสาท 

นางสาวอัจฉราพร  สิงห์เถ่ือน โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

นางสาวกัลยกร  สมณะ  โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 

ยังไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนภาคปฏิบัติ ส่วนท่ี 1/1 – 1/2     

ระหว่างวันท่ี   15 กรกฎาคม  –  8 สิงหาคม 2557 ( หลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน 

นางสาววาสนา  สลีะบุตร โรงพยาบาลกําแพงเพชร 

นางสุดา  งามวิลาศ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก

นางปียาภรณ์  แหวะสอน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

นางสาวระพีพร  พ่ัวพันธ์ุ โรงพยาบาลหัวหิน 

นางสาวปราณทิพย์  วีระกิจพานิช โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

ระหว่างวันท่ี   11 สิงหาคม  –  5 กันยายน  2557  ( หลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน

นางสาวเก้ือกูล  วรรณม่วง โรงพยาบาลตากสิน 

นางสาวสมหญิง  เฟ่ืองคณะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นางภคญาดา  จันดา โรงพยาบาลสงฆ ์

นางสาวนิตยา  วัชรโยธากุล โรงพยาบาลมหาชัย 2 

นางสาววิชชุดา  วิชชุตารัช โรงพยาบาลลาดพร้าว 

นางสาวนิพร  ซ้อนซุย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    20   มีนาคม  2557 

(นางบุบผา   สุวรรณฉัตรกุล) 
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

/ 
 

หลักสูตร Phaco ) 

 

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

หลักสูตร Retina ) 

 

โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก 

หลักสูตร Retina ) 

หน่วยงาน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

/ สําหรับผู้ท่ีมีรายชื่อ ... 



 
การปฏิบัติสําหรับผู้เข้าอบรม 
1. ชําระค่าลงทะเบียน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  (สําหรับหน่วยงานภาคเอกชน)   
    ภายในวันท่ี 11 เมษายน  2557 
          โอนเงินเข้าบัญชี     ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์  สาขาสามพราน เลขท่ีบัญชี  734-0-
19690-0 
         ช่ือบัญชี                เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 
         กรุณาระบุ “ชื่อ – นามสกุล / โรงพยาบาล / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสะดวก” ลงในหลักฐานการชําระเงิน
ให้ชัดเจน   

   
2. ส่งแบบฟอร์มตอบรับเข้าอบรม / หลักฐานการชําระเงิน  ภายในวันท่ี  21  เมษายน  2557    
   โดยสามารถส่งได้  3  ช่องทาง  ดังนี้ 

2.1 ทางจดหมาย กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
52 หมู่ 2  ตําบลไร่ขิง  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210 

2.2 ทางโทรสาร  หมายเลข  034–225151   
2.3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ patchareenator@gmail.com   
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม :  คุณพัชรี นิลสระคู  โทรศัพท์  034-388711  ต่อ 1305, 1308  

 
4. การจองห้องพักสําหรับผู้เข้าอบรม  

ทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ได้ดําเนินการติดต่อท่ีพักไว้ให้กับผู้เข้าอบรมท่ีไม่สะดวก
เดินทาง  ไป – กลับ ระหว่างการฝึกอบรม  โดยขอให้ท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพักด้วย
ตนเอง  “หอพักนกกระจิบ  โทรศัพท์  083-6999496 ”    

          
หมายเหตุ   1.  การตัดสินคัดเลือกการจัดกลุ่มผู้สมัครของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด  ไม่อนุญาต ให้ 
           ผู้เข้าอบรม แต่ละท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ  
      2.  การรายงานตัวเข้าอบรมภาคปฏิบัติวันแรกในแต่ละกลุ่ม  ให้ติดต่อท่ีห้องประชุมกลุ่มงาน 
           การพยาบาล  เวลา 08.00 น. ชั้น 3  อาคารบริการ  โปรดแต่งกายสุภาพ  
 

********************************************************** 
 
 


