
1 นางสาว รุ่งรัตน์ แจ้งจีน พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก 2

2 นางสาว จุฑาทพิย์ ภูวทศัชยน พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร 3

3 นาง ธวัลรัตน์ กาญจนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 3

4 นาง ณัฐนนัท์ นลิสนธิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบรีุ 4

5 นาง สุชาดา ชูโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลสระบรีุ สระบรีุ 4

6 นางสาว นติยา ยะยอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ ลพบรีุ 4

7 นางสาว วิไลวรรณ ลายจันทกึ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ ลพบรีุ 4

8 นางสาว สุวนนัท์ เพ็ชร์ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบรีุ 4

9 นาง กนกรัตน์ ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ ปทมุธานี 4

10 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ ปทมุธานี 4

11 นางสาว กรรณิการ์ ธันดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบรีุ 5

12 นางสาว ศรัญญา วงษ์ศรีเพ็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบรีุ 5

13 นางสาว ฑัณฑิกาจน์ จารุพงศ์พัฒนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลราชบรีุ ราชบรีุ 5

14 นางสาว ชนมน มากสอย พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบรีุ เพชรบรีุ 5

15 นางสาว สุกัญญา อินโอสถ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม 5

16 นางสาว ฐิติพร สีดอกบวบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง ระยอง 6

17 นาย พัฒนะ ปอ้งหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลกบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 6

18 นางสาว รุ่งนภา แก้วกอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ 6

รายช่ือผู้เข้ารบัการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเรง็ที่ได้รบัยาเคมบี าบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่  3-14 พฤษภาคม 2564  ณ โรงแรมบางกอกมดิทาวน์ กรงุเทพ

ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564  ณ สถาบันมะเรง็แห่งชาติ

ที่
ค า

น าหน้า
ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด เขต



รายช่ือผู้เข้ารบัการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเรง็ที่ได้รบัยาเคมบี าบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่  3-14 พฤษภาคม 2564  ณ โรงแรมบางกอกมดิทาวน์ กรงุเทพ

ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564  ณ สถาบันมะเรง็แห่งชาติ

ที่
ค า

น าหน้า
ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด เขต

19 นางสาว พัสราภรณ์ พลสีลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ 6

20 นางสาว พิมพ์ภักด์ิ ภักดีลุน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ 6

21 นางสาว นชุนาฏ จอกทองค า พยาบาวิชาชีพปฎิบติัการ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ 6

22 นาง เทวารัตน์ แพงค าดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สกลนคร 8

23 นาง สุภาวรรณ แสงนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลระนอง ระนอง 11

24 นางสาว ศุภนดัดา ศรีไสย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 11

25 นางสาว ปนดัชา หนสิูทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหาราชการุณย์ กรุงเทพ

26 นางสาว สุภาพร แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหาราชการุณย์ กรุงเทพ

27 ร.ต.หญิง ภาวิณี พรหมสอน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ

28
ร.ต.ท.
หญิง

วนาพร แสงหรัิญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพ

29 ร.ต.ท.หญิง วันวิสา ละกะเต็บ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพ

30 นางสาว โชติกา สุทธิสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ

31 นางสาว วันวิสาข์ สมนาแซง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพ

32 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่วงมัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ

33 นางสาว ธนพร ค าอ้าย พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ

34 นางสาว อัมพิกา สวัสด์ิผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ

35 นางสาว ณัฏฐ์นรี แหลมสุวรรณกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ

36 นางสาว สุดารัตน์ ศรีแจ้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ



รายช่ือผู้เข้ารบัการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเรง็ที่ได้รบัยาเคมบี าบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่  3-14 พฤษภาคม 2564  ณ โรงแรมบางกอกมดิทาวน์ กรงุเทพ

ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564  ณ สถาบันมะเรง็แห่งชาติ

ที่
ค า

น าหน้า
ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด เขต

37 นางสาว สุภาพร ทศภูไชย พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ

38 นางสาว นาฏยาภรณ์ สินธุบวั พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรุงเทพ

(นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร)
รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

หมายเหตุ  :  1. ขอใหผู้้มีรายชือ่กรอกแบบยืนยันเข้ารับการอบรม ตามคิวอาร์โคชด้านล่าง
                 2. ขอใหผู้้มีรายชือ่ลงทะเบยีนเข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.
                      ณ โรงแรมมิดทาวน ์กรุงเทพ    " แต่งกายสุภาพเรียบร้อย "
                 3. ขอใหผู้้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรม กรุณาช าระค่าลงทะเบยีน จ านวน  20,000 บาท **ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
                      โดยโอนเข้าบญัชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี  บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-461621-1
                      บญัชีชือ่ นางสาวเปรมฤดี  บญุภัทรานนท ์และ /หรือ นางศิริพร  สวยพร้ิง 
                      พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบยีนมาที่ nursetraining.nci@gmail.com 

แบบยืนยันอบรม 








