
รายชื่อพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสตูรระยะสั้น (10 วัน) รุ่นที่ 7 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมบี าบัด 

 วันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัตงิาน/ตึก สังกัด 

1 นาง ละออ บุญประเศรษฐผล งานพิเศษรวมศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 
2 นางสาว อุทุมพร ทาทอง ตึกพิเศษเดี่ยว 8 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
3 นางสาว ณัฐพร ฉายด ารงค์ ตึกพิเศษรวมอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 
4 นางสาว ชนิดา คิดร่วม ตึกรังสีรักษาข โรงพยาบาลราชวิถี 
5 นางสาว สุธารัตน ์ กุเหล็กด า ตึกรังสีรักษาข โรงพยาบาลราชวิถี 
6 นางสาว ศิรินาถ อนันตริยกุล ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลราชวิถี 
7 นางสาว กมลทิพย์ ผาสิงห์ ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี 
8 นางสาว ยุพาภรณ์ ทองชัย ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลราชวิถี 
9 นางสาว ชนาพร ชื่นมณี ตึกอายุรกรรมหญิงชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี 

10 นางสาว อัมพวัน ยะพรม หอผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลราชวิถี 
11 นางสาว ยุพา แสงทองดี หอผู้ป่วยพิเศษ 7 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
12 นางสาว สรารัตน์ เสถียร หอผู้ป่วยพิเศษ 7 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
13 นาง ธัญญาพร บุญทอง หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 10 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
14 นางสาว ชลธิศ บุญร่วม หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 10 ข โรงพยาบาลราชวิถี 
15 นางสาว ศิรินทิพย์ ปานชาลี หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 9 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
16 นางสาว พิชญา เตโช หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายรุกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี 
17 นางสาว ชุติมา โสภณสุขสันต์ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายรุกรรมชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 
18 นางสาว นาตยา ดังไธสง หอผู้ป่วยพิเศษรวมนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
19 นางสาว ดวงฤด ี อุ่นญาติ หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี 
20 นางสาว กนกกาญจน์ บุปผาชาติ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 
21 นางสาว ขยาภรณ ์ อู่ทอง หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
22 นางสาว ศิรินันท ์ กองโสม หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
23 นางสาว รุจิรา ปัญญานนท์ หอผู้ป่วยโสตศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี 
24 นางสาว สาวิตร ี ทวีกุล หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลราชวิถี 
25 นางสาว กมลรัตน์ จ าปาเณร หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 6 ก โรงพยาบาลราชวิถี 
26 นางสาว หทัยทิพย์ ใจปิติ ออร์โธปิดิกส์หญิง โรงพยาบาลราชวิถี 
27 นางสาว จิราภา โนจิตร อายุรกรรมหญิงชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี 
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รายชื่อพยาบาลวิชาชีพ (บุคคลภายนอก) เขา้อบรมหลักสูตรระยะสัน้ (10 วัน) รุ่นที่ 7 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมบี าบัด 

 วันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
โรงพยาบาลราชวิถี 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัตงิาน/ตึก สังกัด 

๑ นางสาว กาญจนา พาโพธิ์พันธ์ Ward 4w โรงพยาบาลกรุงเทพ 
๒ นางสาว สุพัตรา เพ่ือพัฒนพงศ์ Ward 4w โรงพยาบาลกรุงเทพ 
๓ นางสาว ชนิดาภา สุทธิแสน Ward 5B โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
๔ นางสาว ณัฏฐณิชา อุตทะปา - โรงพยาบาลตากสิน 
๕ นางสาว พิชญา นิลด า - โรงพยาบาลตากสิน 
6 นางสาว อาภิสรา อินหรุ่น ตึก พช.1 โรงพยาบาลนครปฐม 
7 นางสาว กษิรา แถลงกิจ ผู้ป่วยในชั้น 8 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอรแ์นช่ันแนล 

8 นางสาว ปทุมา มีคล้ า ผู้ป่วยในชั้น 8 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอรแ์นช่ันแนล 

9 นางสาว ศิรินันท ์ อินส าราญ - โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอรแ์นช่ันแนล 

10 นางสาว สุกานดา เอ้ือดี ผู้ป่วยในชั้น 8 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอรแ์นช่ันแนล 

11 นางสาว นฤมล ตุปันนา - โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอรแ์นช่ันแนล 

12 นางสาว ฐิติรัตน์ ลีลา พิเศษ 3 B โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
13 นางสาว ณัฐภากัญญ์ พันธุ์จินดา อายุรกรรมชาย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
14 นางสาว อุไลลักษณ์ ศรีทอง - โรงพยาบาลพญาไท 1 
15 นางสาว ชฎาภรณ ์ ไชยหนองแปน - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
16 นางสาว นัยน์ปพร บุญถึง - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
17 นางสาว ณัฐาภรณ์ เพียรสมบัติ - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
18 นางสาว น้ าอ้อย อินทร์ชื่น - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
19 นางสาว ภวรรณตร ี พลเยี่ยม - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
20 นางสาว ชลธิชา จิยาพงศ์ - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
21 นางสาว รชยา ค าทิพย์ - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
22 นางสาว รจนา พางาม - โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
23 นางสาว ฐานิดา เกตุสุวรรณ ตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
24 นางสาว สุภิตา ตาค าเท่ียง ตึกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
25 นางสาว แดนิสา ลอยชื่น ตึกผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลทักษิณ 
26 นางสาว สุดารัตน์ พิมมาตย์ หอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรม โรงพยาบาลศิครินทร์ 

 

หมายเหตุ:  1. วันแรกที่อบรม กรุณามาให้ทันเวลา 08.00 น. เพ่ือแนะน าหลักสูตร และการเตรียมตัว 
               2. รับใบเสร็จที่โต๊ะลงทะเบียน วันแรกที่มาอบรม 
               3. สัปดาห์ที่สอง วันฝึกภาคปฏิบัติ ถ้ามี Computer Notebook ให้น าติดตัวมาด้วย เพ่ือท า Case study 
      4. แต่งชุดฟอร์มพยาบาล ในวันฝึกภาคปฏิบัติ 
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