
1 นางสาว วิวาพร ใจมาเชื้อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 1

2 นาง เบ็ญจวรรณ ทอดเสียง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย 2

3 นางสาว นุศรา ภูท่องค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 3

4 นาง วิภาวี นิลชัด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 3

5 นางสาว วัชรินทร์ พรหมเสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรีุ ปทุมธานี 4

6 นางสาว นฤมล หนองหว้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรีุ ปทุมธานี 4

7 นางสาว นพมาศ ชนะดวงใจ พยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ ปทุมธานี 4

8 นางสาว เจตปรียา ยศมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ ปทุมธานี 4

9 นางสาว กมลพร ขนุทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ ปทุมธานี 4

10 นาง ศิริธร อรุารักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 4

11 นางสาว ขวัญเรือน แพรุ้งสกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 5

12 นาง อไุร แพฟนื พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 5

13 นางสาว กรรณิกา สุภาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 5

14 นางสาว สุพรรษา สีหร่ัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านแพว้ สมุทรสาคร 5

15 นางสาว สมคิด ถิ่นน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม 5

16 นางสาว กมลชนก สายเจริญ พยาบาลวิชชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี 5

17 นาง เรวดี อิ่มไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 5

18 นางสาว มณธิชา คชายทุธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี 5

19 นางสาว ณัฐนันท์ ชุ่มแช่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี เพชรบุรี 5

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้รับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที ่23

  ระหว่างวันที ่1 มนีาคม - 30 มถุินายน 2564  
ลงทะเบียนเขา้รับการอบรมวันจันทร์ที ่1 มนีาคม 2564  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ที่
ค า

น าหน้า
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด เขต



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้รับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที ่23

  ระหว่างวันที ่1 มนีาคม - 30 มถุินายน 2564  
ลงทะเบียนเขา้รับการอบรมวันจันทร์ที ่1 มนีาคม 2564  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ที่
ค า

น าหน้า
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด เขต

20 นางสาว นันทนา ทองเล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ปราจนีบุรี 6

21 นางสาว ปฐมาพร พาภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหนองบัวล าพู หนองบัวล าพู 8

22 นางสาว วัชราวดี ผ่านสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนยส์กลนคร สกลนคร 8

23 นาง วิไลวรรณ แดบสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 9

24 นาง วยรีุ เรืองค า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 9

25 นางสาว ธิดาลักษณ์ วิลัยเกษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอทุุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 10

26 นางสาว จฑุารัตน์ ต่อฑีฆะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ ภูเกต็ 11

27 นางสาว จาฬุทัศน์ อนุราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 12

28 นางสาว อรณิชขา ศุกรวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลยะลา ยะลา 12

29 นาง ชนกเนตร สมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศูนยต์รัง ตรัง 12

30 นางสาว วรัญญา กาหวาย พยาบาลวิชาชีพระดับ 5 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กรุงเทพ

31 นาง ธัญญรัตน์ ฉายแสง พยาบาลวิชาชีพระดับ 6 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กรุงเทพ

32 นางสาว พริสา เทพประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหาราชการุณย์ กรุงเทพ

33 นางสาว ศิริรัตน์ ศิริสม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ

34 นางสาว สุนิสา เกลาโคกสูง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ

35 นาง สุนทรี สุดโต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

36 นางสาว ศศิธร ศักด์ิขวา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

37 นางสาว ทิพปภา กลุณา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้รับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที ่23

  ระหว่างวันที ่1 มนีาคม - 30 มถุินายน 2564  
ลงทะเบียนเขา้รับการอบรมวันจันทร์ที ่1 มนีาคม 2564  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ที่
ค า

น าหน้า
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด เขต

38 นางสาว จฑุานันท์ อาจวิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

39 นางสาว อารดา ทรัพยส์มาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

40 นางสาว พรทิพย์ ศรีธิราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

41 นางสาว สุกานดา สุทธิพทิักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

42 นาย สกล โพธิเ์งิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

43 นาง อจัฉราภรณ์ ชะนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

44 นางสาว กาญจนา บัวพา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

45 นางสาว สุปัณญา กล่ินพกิลุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

46 นางสาว วันเพญ็ ไกรงามสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ

หมายเหตุ  :    1. ขอให้ผู้มีรายชื่อกรอกแบบยนืยนัเข้ารับการอบรม ตามคิวอาร์โคชด้านล่าง
                 2. ขอให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบยีนเข้ารับการอบรมในวนัจันทร์ที ่1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.
                      ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพ    " แต่งกายสุภาพเรียบร้อย "
                 3. ขอให้โรงพยาบาลทีเ่ปน็งบของโรงพยาบาล " โอนเงินได้ตั้งแต่วนัที ่2 - 5 มีนาคม 2564 "
                 4. ขอให้น าโน๊ตบุค๊มาเพ่ือใช้ในการอบรมและกรณีมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
                   

(นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร)
รองผู้อ านวยการดา้นการพยาบาล

ประกาศ ณ วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2564

แบบยืนยันเข้ารับการอบรม รายละเอียดข้อมูลที่พัก 








