
 
   

      ประกาศ 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

************************** 
ตามที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ดังต่อไปนี้ 

 

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล 
๑.  นางสาว กนกกร  นิยมจันทร์ 
๒.  นางสาว กนกวรรณ  เครากระโทก 
๓.  นาง กมลทิพย์  จันทรัตน์ 
๔.  นางสาว กมลรัตน์  ดีโพธิ์รัมย์ 
๕.  นางสาว กัลยาณี  ไกรวิเศษ 
๖.  นางสาว กาญจนา  ฤทธิสิงห์ 
๗.  นาง กุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน 
๘.  นางสาว คชาภรณ์  รื่นจิตต์ 
๙.  นาง แคทรียา  พวกพล 
๑๐.  นาง จิณห์นิภา  โนนสูง 
๑๑.  นาง จินดารัตน์  รุ่งโรจน์ 
๑๒.  นาง ฉวี   ศรีวิเชียร 
๑๓.  นาง ชนิกานต์  รอดเนียม 
๑๔.  นางสาว ชลธิชา  เครื่องทิพย์ 
๑๕.  นาย ชัยวัฒน์   ตระกูลราษฎร์ 
๑๖.  นางสาว ชาลิสา  รัตนบำรุง 
๑๗.  นางสาว ชีวาพร   พรหมโคตร 
๑๘.  นาง ฐาปณีย ์ ว่องปรีชา 
๑๙.  นางสาว ณัฐรดา  แฮคำ 
๒๐.  นาง ณัฐิดา  ลาพิมพ์  
๒๑.  นางสาว ณีรนุช  พูลพันธ์ 



-๒- 
 
 

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล 
๒๒.  นาง ดวงมณี   ทองงาม 
๒๓.  นางสาว ทิตยาภรณ์  จันทกนกากร 
๒๔.  นาง ธนภรณ์    บุญตัน 
๒๕.  นาง ธรรญาพร   บุญเกิด 
๒๖.  นางสาว นภาจิต  วงศ์ประสาร 
๒๗.  นาง เบญจา   แสงแก้ว 
๒๘.  นางสาว ปณิดา    ดวงใจ 
๒๙.  นาง ประนมพร  ตุมอญ 
๓๐.  นางสาว ปาริชาติ  ขุนเพชร 
๓๑.  นางสาว พัชรินทร์  อุตสาหประดิษฐ์ 
๓๒.  นางสาว พัญญ์สิตา  เผ่าพันธุ์ดี 
๓๓.  นาง พิชญา  พ่ึงเป็นสุข 
๓๔.  นางสาว พิมพ์พิมล   วราโภค 
๓๕.  นางสาว เพ็ญพร  จำเนียรทอง 
๓๖.  นางสาว เฟ่ืองจันทร  ถั่วทอง 
๓๗.  นางสาว ภัทราวดี  ติงศภัทิย์ 
๓๘.  นางสาว ภัทราวดี ทองดี 
๓๙.  นาย มานพ  วีระสวัสดิ์ 
๔๐.  นางสาว มาริษา  ลาภพฤกษ์กุล 
๔๑.  นางสาว เรืองรัตน์ สมศรี 
๔๒.  นางสาว วนิดา   ปกป้อง 
๔๓.  นางสาว วรกมล  แสนแก้ว 
๔๔.  นางสาว วรรณพร  ไมตรีจิตต์ 
๔๕.  นางสาว วรรณพร  สุขวงษ ์
๔๖.  นางสาว วรรณภา  ศิริรัตน์ 
๔๗.  นาง วรรณี   สันติวัฒนาพร 
๔๘.  นางสาว วิรินญา  ต่อมสังข์ 
๔๙.  นาง ศรารักษ์  โกวิทย์   
๕๐.  นางสาว ศศลักษณ์  จันทร์เจริญ 
๕๑.  ร.ท.หญิง ศักดิ์กัลยา  ศักดิ์ฉันทอำพน 
๕๒.  นางสาว ศิริมาศ  วิเศษสัตย์ 
๕๓.  นาย ศิวกร  บุญธรรม 



-๓- 
 
 

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล 
๕๔.  นางสาว ศิฬิญดา  ไพลินอนุรักษ์ 
๕๕.  นาง สุดารัตน์  รอดมณี 
๕๖.  นางสาว สุธิสา  เดชศิวะ 
๕๗.  นางสาว สุนิสา  ไชยโสดา 
๕๘.  นาง สุพรรณี  จิตหวัง 
๕๙.  นาง สุพิชฌาย์  ถิรพุทธิ์เอกภพ 
๖๐.  นาย สุรกฤษฎิ์  สมนาแซง 
๖๑.  นางสาว อตินุช  สุวรรณฤทธิ์ 
๖๒.  นางสาว อรปรีดา  ปะวะโก 
๖๓.  นาง อ่อนอนงค์  วรุดมสุธี 
๖๔.  ว่าที่ ร.ต.หญิง อัสสม๊ะ    อนนตรี 

 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แสดงความจำนงเข้าอบรมในหลักสูตรฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)            
ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๒๕๔-๒๐๙๘๙๑-๙  
ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข” พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ-สกุล มาทางอีเมล์ 
natacha.pan@mahidol.ac.th  และให้ผู้เข้าอบรมมาลงทะเบียนปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings   

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ  อำนาจสัตย์ซื่อ) 
                    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 


