
ด่วนที่สุด 
 

 
ที่ สธ 0228/2735        ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 3 
            ถนนพหลโยธิน นว. 60000 

   26  สิงหำคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญเข้ ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่ นที่  4  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

เรียน    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ในเขตสุขภำพที่ 3 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ โดยใช้งบประมำณเงินอุดหนุน         จ ำนวน  1  ฉบับ 
            2. แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ              จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมที่ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 3 ร่วมกับวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์ 
นครสวรรค์ จัดอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมเชี่ยวชำญทำงกำรพยำบำล หลักสูตรกำรพยำบำล 
เฉพำะทำง สำขำเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลำคม 2564  
โดยแบ่งกำรอบรมเป็นภำคทฤษฎีผ่ำนระบบ Online วันที่ 20 - 30 กันยำยน 2564 ฝึกภำคปฏิบัติ  
ณ แหล่งฝึก วันที่ 1 - 20 ตุลำคม 2564 และกำรประชุมในชั้นเรียน วันที่  21 - 22 ตุลำคม 2564  
ณ สถำนที่จัดกำรอบรม นั้น 

  ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๓ ขอเชิญบุคลำกรในสังกัดของท่ำนที่มีรำยชื่อ (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1)  
ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมดังกล่ำว ได้ที่เว็บไซต์ http://forms.gle/Qt8BTTBc3LdikC3s9 หรือ QR code
ด้ำนล่ำงนี้ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยค่ำลงทะเบียนใช้งบประมำณเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรตำม 
Service Plan ของส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 3 จ ำนวน 20,000 บำท/คน รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้   

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และแจ้งผู้ที่มีรำยชื่อเข้ำร่วมกำรอบรมฯต่อไป 

       ขอแสดงควำมนับถือ                                

   
  
  

 

 

 

 

 

QR code ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมฯ 

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (CHRO) 
โทรศัพท์ / โทรสำร : ๐ ๕๖22 ๔๔๒๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ket3chro@hotmail.com 
 

http://forms.gle/Qt8BTTBc3LdikC3s9%20หรือ
mailto:ket3chro@hotmail.com


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง/ระดับ หน่วยงำน

1 นางสาว ศิวพร  สุขจิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.แม่วงก์

2 นางสาว ณิชรัตน์ นฤมลต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านยางขาว

3 นางสาว สาวิตรี  แสนธรรมพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ชุมตาบง

4 นาง ก่ิงกาญจน์  เทียมทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านพุขม้ิน

5 นางสาว ยุพดี  ทีปะลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านตล่ิงสูง

6 นาง สุลัดดา ถ่ินโสภา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองขอน

7 นาง นัยนา  ขอนทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.มอสูง  อ.เมืองก าแพงเพชร
8 นาย สิทธิกร  สุดลอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.แม่นารี  อ.เมืองก าแพงเพชร
9 นางสาว ปวีณ์ลดา  อนันทสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ธ ามรงค์  อ.เมืองก าแพงเพชร
10 นาง ศศิธร แก้วศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ. ทรายทองวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา
11 นางสาว พิมลรัตน์ อินแสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี
12 นางสาว กมลลักษณ์ บุญมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.คลองแขยง อ.คลองลาน
13 นางสาว เพชรรัตน์ หล่ิมบางอิฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก
14 นาง จรวยพร โสแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.สายดงยาง อ.ทับคล้อ
15 นาง สิรัตน์ รวมเงิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล
16 เรืออากาศเอก นิสารัตน์ ศรีนามนต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองปลาไหล
17 นาง กฤติญา นวลค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.วังส าโรง อ.ตะพานหิน
18 นาง พรจิรัสย์  วิชัยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.สุขฤทัย
19 นาง เดือนเพ็ญ  โพธ์ิพรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หูช้าง
20 นางสาว ชุติมันย์  ทิพกวีย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.คอกควาย
21 นางสาว วิลาวรรณ  เปรมทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ห้วยแห้ง
22 นางสาว พรทิพย์  คล้ายจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.เขาแก้ว  อ.สรรยา
23 นาง วิลาวรรณ์ วิเชียรโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพช.มโนรมย์ สสจ.ชัยนาท
24 นาง กนกอร ดีพัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ต าบลท่าฉนวน สสอ.มโนรมย์ 
25 นาง ริญญาภัทร ใจนุ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.อ าเภอมโนรมย์ สสอ.มโนรมย์

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นท่ี 4 ระหว่ำงวันท่ี 20 กันยำยน - 22 ตุลำคม 2564
(งบเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรองรับ Service Plan ปีงบ 2564)






