
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชือ่-นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงพยำบำล สังกัดเขตบรกิำรสุขภำพ

1 นาง สุมัลธนิีย์  ช้างจวง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.มะเร็ง ลพบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 4

2 นาง ลาวลัย์ เชยชม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ รพ.มะเร็งลพบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 4

3 นางสาว วรรณภา ตะสูงเนิน พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.สระบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 4

๔ นาง พมิพวรรณ  มากน้อยแถม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.ราชบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 5

๕ นางสาว ลักขณา แสงเพชร พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.ราชบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 5

๖ นาง ทิพย์วรรณ ชูชิต พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร เขตบริการสุขภาพที่ 5

๗ นาง อรวรรณ  น  านวล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.หวัหนิ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เขตบริการสุขภาพที่ 5

๘ นางสาว นัฏฐา อุ้ยเอ้ง พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.หวัหนิ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เขตบริการสุขภาพที่ 5

๙ นาง ธดิา ใจสุภาพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ. ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ เขตบริการสุขภาพที่ 5

๑๐ นางสาว อ าไพ ทิสมบูรณ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เขตบริการสุขภาพที่ 6

๑๑ นางสาว จีรนันท์ อัมพนันท์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 6

๑๒ นางสาว ศิริวรรณ ศิริวฒันสาธร พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เขตบริการสุขภาพที่ 9

๑๓ นางสาว สุนิสา พรรณา พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.ศีขรภมูิ จ.สุรินทร์ เขตบริการสุขภาพที่ 9

๑๔ นางสาว อรุณกมล แพวเิศษ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี เขตบริการสุขภาพที่ 11

๑๕ นางสาว จันทน์เจ้า บุญพูล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี เขตบริการสุขภาพที่ 11

๑๖ นางสาว รัตนา สมประสงค์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จ.ชุมพร เขตบริการสุขภาพที่ 11

๑๗ นางสาว เกวลินทร์ สุทธสุิข พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จ.ชุมพร เขตบริการสุขภาพที่ 11

๑๘ นางสาว จิรวรรณ  ปานสุข พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เขตบริการสุขภาพที่ 11

๑๙ นางสาว จริยา กรรมโชติ พยาบาลวชิาชีพ รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เขตบริการสุขภาพที่ 11

๒๐ นางสาว กัณฐิกา วาหะรักษ์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.พังงา เขตบริการสุขภาพที่ 11

๒๑ นางสาว สายสุรีย์ ค าเหล็ก พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เขตบริการสุขภาพที่ 11

๒๒ นางสาว ยลดา  พรหมสมบัติ  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สงขลา เขตบริการสุขภาพที่ 12

๒๓ นางสาว นิยากรณ์  หาญใจ พยาบาลวชิาชีพ รพ.มงกุฏวฒันะ เขตบริการสุขภาพที่ 13

   ประกำศรำยชือ่ผู้มสีิทธิ์เขำ้รบักำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรระยะสัน้ หลักสูตรกำรพยำบำลศัลยกรรมมะเรง็ (หลักสูตร 10 วัน)
ภำคทฤษฎรีะหว่ำงวันที่ 15-19 สิงหำคม 2565  ณ โรงแรมใบหยกสกำย  กรงุเทพ

ภำคปฏิบัตกิลุม่ที่ 1 วันที่ 22-26 สิงหำคม 2565  ภำคปฏิบัตกิลุม่ที่ 2 วันที่ 29 - 2 กันยำยน 2565  
ณ สถำบันมะเรง็แห่งชำติ
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๒๔ นางสาว ฐนรินทร์ พรไพศาลธนกจิ พยาบาลวชิาชีพ รพ.มงกุฎวฒันะ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๒๕ นาง อัญชลี ยิ่งกุลจารุโรจน์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.ราชวถิี เขตบริการสุขภาพที่ 13

๒๖ นาง ธนัญภชั งามศรี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนิี เขตบริการสุขภาพที่ 13

๒๗ นางสาว วรพรรณ  ศิริวฒันกุล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๒๘ นางสาว หงษ์ลดา สาแดง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๒๙ นาง นางอรพรรณ มโนค า พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๓๐ นางสาว วาสนา แตงไทย พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๓๑ นางสาว ณัฏฐณิชา  การินทร์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๓๒ นางสาว นาถยา แป้งใส พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๓๓ นางสาว นุชจรินทร์ โต๊ะศิลา พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

๓๔ นางสาว ลลิต ธรีวกิรานต์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 13

(นำงสำวอรสำ  อัครวัชรำงกูร)
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล
ประกำศ ณ วันที ่1 สิงหำคม 2565



หมำยเหต ุ   # ลงทะเบียนอบรมวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ
                  ** ผู้ที่มีรายชื่อในล าดับที่ 1-22 ขึ นฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2565 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
                  *** ล าดับที่ 23 เป็นต้นไป ขึ นฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่  วันที่ 29 ส.ค. - ๒ ก.ย. 2565 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
                        (ขึ นฝึกปฏิบัติแต่งกายชุดพยาบาล)
   

Line กลุม่หลักสตูรการพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง






