-สําเนาคูฉบับ-

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการบริหารการพยาบาล รุนที่ ๑๖
-------------------------------------------------------------------------------------------ดวย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กําหนดเปดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการบริหารการพยาบาล รุนที่ ๑๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๓ และได ดํา เนิ น การคั ดเลือกเรีย บรอยแลว มี ผู มีสิทธิ์เขารับ การศึกษาหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุนที่ ๑๖ จํานวน ๔๔ นาย ปฏิบัติดังนี้
๑. ชําระคาเลาเรียน ประเภททุน นอก ทบ. จํานวน ๒๓ นาย ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ โดยโอนเงินคาลงทะเบียนการศึกษา เขาบัญชี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (หลักสูตรฝกอบรม
นทน.) ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๓๘-๗-๓๒๕๕๕-๘ จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
และสงสําเนาการโอนเงินที่ระบุชื่อทาง Email: registnad@rtanc.ac.th หากทานไมโอนคาลงทะเบียนตาม
กําหนด ถือวาทานสละสิทธิ์
๒. รายงานตัวเขารับการศึกษาพรอมสงหนังสืออนุมัติใหลาศึกษาตอจากผูบังคับบั ญชา
ในวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ หองประชุมมัทนะพาธา ชั้น ๑ อาคารกองอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
การแตงกาย ขาราชการ ทบ. : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปกแขนยาว
ขาราชการ ทอ. : เครื่องแบบปกติคอพับ
ขาราชการพลเรือนและพลเรือน : ชุดสุภาพ กระโปรง รองเทาคัชชูสีดํา
๓. กิจกรรมกลุมสัมพันธฯ ในวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ณ หองประชุมนิโลบล ชั้น ๔ อาคารกองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การแตงกาย ชุดกีฬา
(กางเกงกีฬา
ขายาว เสื้อคอปกสีเหลือง รองเทาผาใบ)
๔. พิธีเปดการศึกษาและปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๖๕๓ เวลา ๐๙๐๐
ณ หองประชุมนิโลบล ชั้น ๔ อาคารกองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
การแตงกาย ขาราชการ ทบ. : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
ขาราชการ ทอ. : เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
ขาราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาวขาราชการพลเรือน
พลเรือน : ชุดสูทสุภาพ กระโปรง รองเทาคัชชูสีดํา
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
พลตรีหญิง
( อมราภรณ หมีปาน )
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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รายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการบริหารการพยาบาล รุนที่ ๑๖ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จํานวน ๔๔ คน ดังนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ผูมีสิทธิ์เขารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุนที่ ๑๖
ประเภททุน ทบ.จํานวน ๒๐ นาย
๑.๑ ประเภททุน ทบ. (สวนภูมิภาค) ไดรับการสนับสนุนคาลงทะเบียน คาอาหารกลางวัน
และเบี้ยเลี้ยงบุคคล จํานวน ๑๐ นาย ดังนี้
สังกัด
๑) พันโทหญิง ปฐมพร
บรรจงปรุ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
๒) พันโทหญิง สุปราณี
อุทัยวรรณ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
๓) พันโทหญิง อตินุช
ไชยสมาคม
โรงพยาบาลคายจักรพงษ
๔) พันตรีหญิง ณัฐพร
แกวตาย
โรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมิกราช
๕) พันตรีหญิง อัศวจีรา ยะถา
โรงพยาบาลคายกาวิละ
๖) พันตรีหญิง พันธนา
ไกรทอง
โรงพยาบาลคายวีรวัฒนโยธิน
๗) พันตรีหญิง พรรณี
มัจฉาชีพ
โรงพยาบาลคายวชิราวุธ
๘) พันตรีหญิง ณกานดา เชษฐาภณธนันชา โรงพยาบาลคายพอขุนผาเมือง
๙) พันตรีหญิง ธญานิตย ศรีสุนารถ
โรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ
๑๐) พันตรีหญิง จิราพร
วงศสูงเนิน
กองพันเสนารักษ ๒๒
กองบัญชาการชวยรบ ๒
๑.๒ ประเภททุน ทบ. (สวนกลาง) ไดรับการสนับสนุนคาลงทะเบียน คาอาหารกลางวัน แตไมได
รับเบี้ยเลี้ยงบุคคล จํานวน ๑๑ นาย ดังนี้
สังกัด
๑) พันตรีหญิง มาลัย
ดังสะทาน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๒) พันตรีหญิง จิติยาดา
สมบุญนาค
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๓) พันตรีหญิง พรทิพย
ศรีมงคล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๔) พันตรีหญิง กัลยาภา
ชัยภิวงศ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๕) พันตรีหญิง พัชราภรณ
เจียรอิทธิพันธุ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๖) พันตรีหญิง ประภัสสร
ชวยเกิด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๗) พันตรีหญิง ณัฐพร
เพ็งเหล็ง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๘) พันตรีหญิง ลัดดาวัลย
ภารา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๙) พันตรีหญิง กรรณิการ
งามภักตร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๑๐) พันตรีหญิง สรวีย
จินตนา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๑๑) พันตรีหญิง ภัทริกา
วงศอนันตนนท
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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๒. มี สิ ท ธิ์ เ ข า รั บ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริ ห ารการพยาบาล รุ น ที่ ๑๖
ประเภททุน นอก ทบ. จํานวน ๒๓ นาย ตองชําระคาลงทะเบียน และคาอาหารกลางวัน เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นหาพันบาทถวน) ดังนี้
สังกัด
๑) นาวาอากาศโทหญิง เขมวรรณ สุขใจ
กรมแพทยทหารอากาศ
๒) นาวาอากาศตรีหญิง สายน้ําผึ้ง ฉ่ําเกตุ
กรมแพทยทหารอากาศ
๓) นาวาอากาศตรีหญิง วไลลักษณ เพงฤทธิ์
กรมแพทยทหารอากาศ
๔) นาง
ทศพร
กลไกรศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๕) นางสาว
วันทนา
มาตเกตุ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๖) นาง
สุวิมล
เลขพัฒน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗) นางสาว
วาสนา
ยิ้มนวล
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
๘) นาง
ลออทิพย
เจติยานุวัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๙
๙) นาง
นพรัตน
ศรีสุวิภา
โรงพยาบาลนครปฐม
๑๐) นาง
นันทพร
กระจาง
โรงพยาบาลราชวิถี
๑๑) นาง
พนมวรรณ
หอมสนิท
โรงพยาบาลราชวิถี
๑๒) นางสาว
กฤติยา
ปนน้ําเงิน
โรงพยาบาลกระทุมแบน
๑๓) นางสาว
ธิดารัตน
กานเหลือง
โรงพยาบาลกระทุมแบน
๑๔) นาง
เสาวณีย
พรประภา
โรงพยาบาลโคกสําโรง
๑๕) นาง
อารมย
โคกแกว
โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย
๑๖) นาง
สายฝน
วุฒิวงษ
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
๑๗) นาง
ยุพา
สุวรรณหงส
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
๑๘) นาง
เบญจวรรณ มณีภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
๑๙) นาง
มณีจันทร
มิ่งขวัญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
๒๐) นาง
ศุภนิดา
ปานพรม
โรงพยาบาลบางปะกอก ๘
๒๑) นางสาว
กัลยกร
พัดทอง
รพ.เอกชน
๒๒) นางสาว
สาระพี
ราศี
โรงพยาบาลบางปะกอก ๑
๒๓) นางสาว
ธนิดา
ศรีเพชรดา
โรงพยาบาลบางปะกอก ๑

