
ล าดบั ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง โรงพยาบาล สังกัดเขตบริการสุขภาพ

1 นางสาว สุธารัตน ์ช่วงโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เขตบริการสุขภาพที่ 2 09.00 น.

2 นางสาว อภชิญา  พันธุ์รอด พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลนครนายก เขตบริการสุขภาพที่ 4 09.15 น.

3 นางสาว วิจิตรา สุวรรณพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ เขตบริการสุขภาพที่ 4 09.30 น.

4 นางสาว สุกัญญา อินโอสถ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนครปฐม เขตบริการสุขภาพที่ 5 09.45 น.

5 นางสาว มนญัญา แสงอุทัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโพธาราม เขตบริการสุขภาพที่ 5 10.00 น.

6 นางสาว สุวิษา สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลศูนย์ราชบรีุ เขตบริการสุขภาพที่ 5 10.15 น.

7 นางสาว นจุรี สมปอง พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลปราสาท เขตบริการสุขภาพที่ 9 10.30 น.

8 นางสาว ศศิลดา สิริพิพรรธน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เขตบริการสุขภาพที่ 9 11.00 น.

9 นาง เทพรัตน ์สายะบตุร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลยะลา เขตบริการสุขภาพที่ 12 11.15 น.

10 นางสาว อัจฉราวดี  เกื้อกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง เขตบริการสุขภาพที่ 12 11.30 น.

11 นางสาว รอดียะห ์ยูโซะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นราธิวาสราชนครินทร์ เขตบริการสุขภาพที่ 12 11.45 น.

12 นางสาว พรชนก ศรีสุวอ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลตากสิน เขตบริการสุขภาพที่ 13 12.00 น.

13 นางสาว จิตต์โสภณิ  ผดุงสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตบริการสุขภาพที่ 13 13.00 น.

14 นางสาว ณหทัย  ปญัญาสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตบริการสุขภาพที่ 13 13.15 น.

15 นางสาว ธนชัพร  ปรางจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตบริการสุขภาพที่ 13 13.30 น.

รอบการ

สัมภาษณ์

   รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสัมภาษณ์หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ปว่ยมะเร็ง รุน่ที่ 24 
กลุม่ที่ 1 Online ผ่านระบบ WebEx Meeting
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น.
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สัมภาษณ์

   รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสัมภาษณ์หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ปว่ยมะเร็ง รุน่ที่ 24 
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17 นางสาว อัจฉรา  ศิริบรรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบริการสุขภาพที่ 13 13.45 น.

18 นางสาว ทิพาวรรณ์ เขียวพลิก พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตบริการสุขภาพที่ 13 14.00 น.

19 นางสาว ศุภลักษณ์ ดีทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ ศิริราชปยิมหาราชการุณย์ เขตบริการสุขภาพที่ 13 14.15 น.

20 นาย สุริยา แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตบริการสุขภาพที่ 13 14.30 น.

21 นางสาว ภทัรนนัท์ ไชยคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เขตบริการสุขภาพที่ 10 14.45 น.

22 นางสาว โสภณา นวกาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เขตบริการสุขภาพที่ 5 15.00 น.

(นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร)

รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล

ประกาศ ณ วันที ่18 มกราคม 2565

หมายเหตุ : 1. ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ Add ID Line : 091-0640733 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ช 

                   เพ่ือส่งลิ้งค์เข้าสัมภาษณ์ ภายในวันที ่20 มกราคม 2565

                2. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าให้ตรงตามตารางเวลาตามทีก่ าหนดให้

               2. ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร 02-2016800 ต่อ 2605,2626






