
 
รายชื่อพยาบาลวิชาชีพอบรมหลักสตูรระยะสั้น (1 เดือน)  

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
 ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๘ มิถุนายน 25๖๒  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
 
 

สถาบัน 

 

1 นางสาวกาญจนา หนพิมาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
2 นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
3 นางสาวจิราภรณ์ ศรีมุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
4 นางสาวสุภาภรณ์ ฮ่องลึก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
5 นางสาวประภาศรี เซ็นอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
6 นางปทิตตา นึกเว้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชวิถี 
7 นางสาวญาลีตา ดาแลหมัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
8 นางสาวเบญญาภา บุญเป็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
9 นางสาววารุณี วงศ์ศักดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 

10 นางสาวมัยนา ชาญสมร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
11 นางฉวีวรรณ จันทนกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชวิถี 
12 นางสาวนิอามีน๊ะ โตะโงะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
13 นางสาวเขมิกา หอมระรื่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
14 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วรินขวา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
15 นางสาวอรวรรยา สมเทศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
16 นายภูวดี อาจวงษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
17 นางสาวอุราภรณ์ ทรงประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
18 นางสาวสุพรรษา บุญศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชวิถี 
19 นางสาวจามจุรี เปี้ยเกี๋ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี 
20 นางสาวรุ่งอรุณ  ช่อสลิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชวิถี 
๒1 ร้อยโทหญิงพรชนก กันยะมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๒2 ร้อยเอกหญิงฉัตรสุดา ธาระพุฒ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๒3 ร้อยเอกหญิงเกศินี เล้าเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๒4 ร้อยตรีหญิงปภาวี โพธิ์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๒5 นางสาวสุรัยยา เต๋เอียดหยอ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

๒6 นางสาวพรประภา หยู่ปอด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

๒7 นางสาวณัฏฐนันท์ สีนวลแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์ 
๒8 นางสาวนภาลัย พลแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์ 
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๒9 นางสาวอมรศรี เผือกน้อย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิครินทร์ 
๓0 พ.ต.ท.ธันย์สิตา จิรเศรษฐภรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลต ารวจ 

๓1 ร.ต.อ.หญิงชมพูนุช ไชยยะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลต ารวจ 

๓2 พ.ต.ท.หญิงวิไล ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลต ารวจ 

๓3 พ.ต.ท.หญิงนลิญญา ห้วยทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลต ารวจ 

๓4 ร.ต.ท.หญิงดุษฎี แรกเรียง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลต ารวจ 
๓5 นางสาวเพชรลดา แจ้งกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

๓6 นางสาวพิชชาวีร์ นันทวานิช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

๓7 นางสาวสิตาภรณ์ อุดม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

๓8 นางสาวพรพิมล ชัยสีมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

๓9 นางสาวณัฐนรี ทองประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
๔0 นางสาววาริสา ผุยค าสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 
๔1 นางสาวหทัยชนก รุ่งเนียม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 
๔2 นางสาวอุษณีย์ ภูมิชะนะจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 
๔3 นางญาดา เกียรติพิริยะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

๔4 นางสาวลภัสรดา โคตะนิต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

๔5 นางสาวชาณิภา ทวยเที่ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุร ี
๔6 นางพิณทิพย์ หลิ่มจาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม 
๔7 นางสาวพิมประไพภรณ์ บังใบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพญาไท 3 
๔8 นางสาวศิรินภา มาระสะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
๔9 นางสาวรสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
๕0 นางสาวธนพร  เกตุน้อย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชบุรี 
๕1 นางสาวธัญพิชชา    อาญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
๕2 นางสาวฟ้าไพลิน  สุเภาแสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลคามิลเลียน 

 

 
หมายเหต:ุ   1. ภาคทฤษฏีเรียนวันที่      ๔ - ๑๓    มิถุนายน  ๒๕๖๒ แต่งชุดสุภาพ 

     2. ภาคปฏิบัติขึ้นหอผู้ป่วย ๑๔ - ๒๘    มิถุนายน  ๒๕๖๒ แต่งชุดฟอร์มพยาบาล ถ้ามี Computer Notebook  
         ให้น าติดตัวมาด้วย เพ่ือท า Case Study 
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