
 
รายชื่อพยาบาลวิชาชีพอบรมหลักสูตรระยะสั้น (10 วัน) รุ่นที่ 8 

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมบี าบัด 
 วันที่ ๙ – ๒๐ กรกฎาคม 25๖๑  ณ ห้องประชุมสพุรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัตงิาน/ตึก 
 
 

สถาบัน 

 

1 นางสาวกาญจนา อินตา พิเศษเดี่ยว 8 ก. โรงพยาบาลราชวิถี 
2 นางจินตหลา  อร่ามพงษ์ พิเศษรวม 8 ข. โรงพยาบาลราชวิถี 
3 นางสาวสุดารัตน์  แสงอากาศ หน่วยให้ยาเคมีบ าบัด ชั้น 5 โรงพยาบาลราชวิถี 
4 นางสาวสุกัญญา  เวียงแก้ว พิเศษ 10 ข. โรงพยาบาลราชวิถี 
5 นายปิยะวัฒน์  เรืองเพ็ง  อายุรกรรมชาย 6 ข. โรงพยาบาลราชวิถี 
6 นางกาญจนา  ประเสริฐพรศักดิ์ อายุรกรรมชาย 6 ข. โรงพยาบาลราชวิถี 
7 นางสาวอนุสรา  ทองมี พิเศษ 10 ก. โรงพยาบาลราชวิถี 
8 นางสาวศศิธร  สุริเมือง พิเศษเดี่ยว 7 ก. โรงพยาบาลราชวิถี 
9 นางสาวพิกุลแก้ว  สิงหา พิเศษรวมนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
10 นางสาวรัศมี  สิทธิพันธ์ ศัลยกรรมหัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 
11 นางสาวชนานันท์  กันใจ พิเศษรวมนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
12 นางสาวพิจิตรา  กาละเพชร สามัญนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
13 นางสาววัชราภรณ ์ ดวงโปธา สามัญนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
14 นางสาวรักษินา เขื่อนศิริ รังสีรักษา ก โรงพยาบาลราชวิถี 
15 นางสาวปนัดดา ไทยทวี รังสีรักษา ก โรงพยาบาลราชวิถี 
16 นางสาววัชราวัลย ์หมั่นเก็บ  ศัลยกรรมหญิง  โรงพยาบาลราชวิถี 
17 นางสาวนิตยา นาขามป้อม  พิเศษรวมอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 
18 นางสาววนิดา ไชยพาพิมพ์ อายุรกรรมหญิง ชั้น 3  โรงพยาบาลราชวิถี 
19 นางสาววรารัตน์  บุญยะสาร หอผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลราชวิถี 
20 นายเอกลักษณ์  ฟักสุข ออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลราชวิถี 
21 นางกันยารัตน์   พ้นภัย อุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 
22 นางสาวณัฐพร  สืบตระกูล พิเศษศัลยกรรมหัวใจชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี 
23 นางสาวศรีสุดา  รินทร ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี 
24 นางนิจสิรี  รมย์เลิศทวีสิน ออร์โธปิดิกส์หญิง โรงพยาบาลราชวิถี 

25 นางสาวกิตติยา ดวงตา อายุรกรรมชาย 6 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
26 นางสาวพรดรุณี  บ ารุง อายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลมิชชั่น 
27 นางสาวนวพร  จ าปาหาญ  Ward 4 w โรงพยาบาลวัฒโนสถ 
28 นางสาววัลยา  เสตกุญชร Medical Oncology Center โรงพยาบาลวัฒโนสถ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัตงิาน/ตึก 
 
 

สถาบัน 

 

29 นางสาวสุจิตรา  เรืองประโคน นรีเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน 
30 นางสาววรพิชชา  เกษทอง ศัลยกรรมชาย  โรงพยาบาลตากสิน 
31 นางสาวทัศนี  ใหม่ก๋งลาย Ward 6-1 โรงพยาบาลศิครินทร์ 
32 นางพรทิพย์  อูชิดะ พัฒนาทักษะ โรงพยาบาลศิครินทร์ 
33 นางศิราพร  เฟ่ืองอักษร Ward 9 โรงพยาบาลสมิติเวช 
34 นางสาวนพมาศ  เสโส Ward 2/5 โรงพยาบาลเปาโล 
35 นางประภา  ทองขาวบัว กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
36 นางสาวอารีดา  เด่นดารา ศัลยกรรมชาย  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
37 นางสาวบุญญรัตน์  ซุงสุวรรณ นรีเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
38 นางสาวบุษมาศ  ล าเภา ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลวิภาราม 
39 นางสาวสิริจิต  แดงอินทวัฒน์ ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลวิภาราม 
40 นางสาวสุนารี  สมานมิตร  ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลวิภาราม 
41 นางสาวอัมรา  พิมพ์ทอง ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลวิภาราม 
42 นางสาวอาทิตยา  รุ่งกลาง ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลวิภาราม 
43 นางสาววันวิสา  ภูเฮืองแก้ว Ward 10 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
44 นางสาวสร้อยมาลี  เกิดผล ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหัวเฉียว 
45 นางสาวจีรภา  อวยชัย ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหัวเฉียว 
46 นางสาวพจนา  ไกรศร ห ูคอ จมูก และเคมีบ าบัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
47 นางสาวณัฐธิดา  ดวงภักดี ห ูคอ จมูก และเคมีบ าบัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
48 นางพัชรี  ตั้งวิบูลย์ชัย ผู้ป่วยใน สถาบันโรคผิวหนัง 
49 นางสาวทวีพร  ยาศรี OPD โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 
50 นางสาวรัตนา  ชื่นอารมณ์  อายุรกรรม โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 
51 นางสาวนุชนาฏ  ช่อสม ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
52 นางสาววิภาดา  สมพงษ์  ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
53 นางสาวทัศนี  จอปี ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
54 นางสาผกาวัลย์  ยอดค า ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
55 นางสาวธีรากานต์  วงษ์จันทร์ ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
56 นางสาวทิพพาวรรณ์  เขียวพลิก ศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
57 นางสาววรุณพร แสนแทน Ward 4B โรงพยาบาลพญาไท 1 
58 นางสาวปนัดดา จงกิจวรสิน เคมีบ าบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

หมายเหตุ:   1. สัปดาห์ที่สอง วันฝึกภาคปฏิบัติ ถ้ามี  Computer Notebook ให้น าติดตัวมาด้วย เพ่ือท า Case Study 
      2. แต่งชุดฟอร์มพยาบาล ในวันฝึกภาคปฏิบัติ 
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