
   
ประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้สอบเข้าสอบคัดเลือกการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ 

………………………………………………………………… 

        ตามที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ได้มีประกาศเมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา

การผดุงครรภ์ ประจำปี 2563  

 ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ขอประกาศให้ผู้มีรายช่ือมีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก ในวัน เวลา 

สถานที่ในการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้สอบคัดเลือก ดังนี้ 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
1  000000001 นางสาว ณิชานันท์  สาลีผล ห้องคลอด  รพ.บางใหญ่ 
2 000000002 นางสาว ศิลัชยา     ธีระภัทริน แผนกสูติ-นรีเวช  รพ.อุ้งผาง 
3 000000003 นางสาว ณัฐธิณีย์    ติดตองรัมย์ ห้องคลอด  รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์

ที่ 17 จ.สุพรรณบุร ี
4 000000004 นางสาว อำภา       เลิศมงคลสมุทร ห้องคลอด รพ. สมุทรปราการ 
5 000000005 นางสาว กรพินธ์ุ     ทิพย์บรรจงสุข ห้องคลอด รพ.ท่ายาง จ.ตาก 
6 000000006 นาง รัชติยา          มณีวรรณ หอผู้ป่วยพิเศษ สูติกรรม 1  รพ.ชัยภูม ิ
7 000000007 นางสาว วิภาวี       รื่นชู ห้องคลอด รพ.พระนารายณ์มหาราช  

จ.ลพบุรี 
8 000000008 นางสาว จิฬาลักษณ์  ชาติศักดิ์ ห้องคลอด รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
9 000000009 นางสาว กมลพรรณ   สารจุม ห้องคลอด รพ.แม่สอด จ.ตาก 
10 000000010 นางสาว วรารัตน์      เรือนเพ็ชร์ ห้องคลอด รพ.กระบ่ี 
11 000000011 นางสาว วัลลี           หงษ์ร่อน ห้องคลอด รพ.ตราด 
12 000000012 นางสาว มาศสุภา      ไชยเดช ห้องคลอด รพ.เลิดสิน 
13 000000013 นางสาว อมรรัตน์      โพธ์ิเจริญ งานผู้ป่วยนอกห้องตรวจสูตินรีเวช รพ.

พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 
14 000000014 นางสาว เปรมฤทัย     หล้าป้อง ห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุร ี
15 000000015 นางสาว ปฐมาภรณ์    โป๊ะเงิน ห้องคลอด รพ.จุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย 
16 000000016 นางสาว ปรินทร์ญาดา  ส้อมทอง ห้องคลอด รพ.เจริญกรุง 

ประชารักษ์ 



ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
17 000000017 นางสาว รักชนก         แตงคำ ห้องคลอด รพ.พหลพยุหเสนา จ.

กาญจนบุรี 
18 000000018 นางสาว วิลาวัลย์        เอี่ยมหนู ห้องคลอด รพ.ราชบุรี 
19 000000019 นางสาว ลัดดาวัลย์      รูปชัยภูมิ งานฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว 

รพ.สมเด็จพระยุพราช  จ.สระแก้ว 
20 000000020 นางสาว จุฑามาส       สง่ากอง ห้องคลอด รพ.วชิระภูเก็ต 
21 000000021 นางเบญจพร             พนัธ์ไพศาล ห้องคลอดและหลังคลอด รพ. บาง

กรวย 
22 000000022 นางสุภาวดี               ไชยช่อฟ้า หอผู้ป่วยในหลังคลอดและนรีเวช 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
23 000000023 นางสาวนิภากร          ไมขุนทด หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลราชวิถี 
24 000000024 นางสาวอัจฉรา           โรจนบุรา

นนท ์
หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลราชวิถี 

25 000000025 นางสาวศิริพร            ยอดเงิน ห้องคลอด รพ. ราชวิถี 
26 000000026 นางสาวราตรี             ทรงสุนทร ห้องคลอด รพ. ราชวิถี 
27 000000027 นางศศิธร                 ลีหัวสระ รพ. หลวงพ่อทวีศักดิ์  ชุตินธโร อุทิศ  
28 000000028 นางฐิติมา                 โคตุนันท ์ ห้องคลอด โรงพยาบาลสตึก 
29 000000029 นางสาวศิริรัตน์           ยิ่งคำนึง     ห้องคลอด รพ. มหาราช

นครศรีธรรมราช  
30 000000030 นางสาวกัญญารัตน์        อินตาฝา คลินิคผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพหญิง (ช้ัน7) 

โรงพยาบาลพญาไท 3 
 

 

2. วัน เวลา สถานที ่

วัน เวลา สถานที ่

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563      

     สอบข้อเขียน (50 ข้อ) 

09.00 – 10.00 น. ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ช้ัน 2   

อาคารอำนวยการ  โรงพยาบาลราชวิถี 

     สอบสัมภาษณ์ 13.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 



 
3. ระเบียบการเข้าสอบ 

3.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
3.2 ให้นำดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ มาในวันสอบด้วย 
3.3 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้ 
3.4 ให้ผู้ที่มีรายช่ือเข้าสอบนำหลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาในวันสอบด้วย 

- หลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน) พร้อมทั้งระบุ ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล 

- สำเนาวุฒิการศึกษา  

- สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

- สำเนาอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ัน 1 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาการเปล่ียนช่ือ/สกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส/หย่า 

 

การประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม 

 วันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2563 ทางเว็บไซด์ www.rajavithi.go.th 

http://www.rajavithi.go.th/

