
ล ำดบั ชื่อ - สกุล สงักัด หรัสหน่วยงำน รถคันที่ หมำยเหตุ

1 น.ส. กมลพร เหล่าพวงศักด์ิ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์7SW 1

2 น.ส. กษิรา สุขเกษม งานการพยาบาลผ่าตัดXEY 1

3 น.ส. จันทมณี สอาด งานการพยาบาลศัลยศาสตร์5SE 1

4 น.ส. จันทร์จิรา ปันแกว้ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา4SE 1

5 น.ส. จินต์สิริ มจัฉาน้อย ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDET 1

6 น.ส. จุฑามาศ ใจเอบิ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD85 1

7 น.ส. ฐิติยา แกว้แจ้ง งานการพยาบาลศัลยศาสตร์9SE 1

8 น.ส. ฐิติรัตน์ จูหอ้ง งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู2TC 1

9 น.ส. ณัฏฐ์ชญา คงทน งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์8SE 1

10 น.ส. ณัฐริกา ศรีค า งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินNSM 1

11 น.ส. ดวงหทัย ชินวงศ์ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์5NE 1

12 น.ส. ทัชชาภรณ์ มณีภาค ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD76 1

13 น.ส. ทิพย์สุดา ฉายเรือง งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินOEU 1

14 น.ส. ธนิดา ฉิมพาลี งานการพยาบาลผ่าตัดXSU 1

15 น.ส. ธิดารัตน์ ไมจ้ันทร์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD83 1

16 น.ส. ธิร์ชา ตนะวัฒนา งานการพยาบาลผ่าตัดXSU 1

17 น.ส. นริศรา สุขานนท์ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกต์ิิ8NK1 1

18 น.ส. นิรมล เอื่อนกระโทก ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกต์ิิ8IK 1

19 น.ส. นิศารัตน์ ปาสานะเต ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDLR6 1

20 น.ส. ปณาภรณ์ ครุฑเมอืง งานการพยาบาลอายุรศาสตร์JK31 1

21 น.ส. ประกายทิพย์ วิเศษเจริญไพศาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์7NW 1

22 น.ส. พชรวัลย์ เสมอภกัด์ิ งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์8NW 1

23 น.ส. พรรณกาญจน์ เอกจิตร งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน1OW 1

24 น.ส. พัชรีพร ศรีวะรมย์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDICU5 1

25 น.ส. พัสราภรณ์ พลสีลา งานการพยาบาลอายุรศาสตร์9SW 1

26 น.ส. ภทัรวดี โสมภร์ี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD65 1

27 น.ส. ภทัรินทร์ สมพงษ์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์9IC 1

28 น.ส. ภาวินี แสงสวี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD63 1

29 น.ส. ภาษิณี อน้เพ็ง งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา4SE 1

30 น.ส. มทุา โชติถนอมกจิ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์9NE 1

โครงกำรสำนสัมพันธ์เพ่ือพัฒนำทีมงำนพยำบำล สถำบนักำรแพทย์จักรีนฤบดนิทร์
รุ่นที่ 5 วันที่ 29 - 30  มนีำคม  2559

ณ ฐำนทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบรุี
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31 น.ส. มสิุตา สุทธิไสย ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDEY 2

32 น.ส. ราตรี วริวงค์ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์4IT 2

33 น.ส. ลันธิยา ศรีเทศ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDICU5 2

34 น.ส. วชิรญาณ์ พยัคฆานุวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD76 2

35 น.ส. วรรณนภา ค าศรี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDPF 2

36 น.ส. วราภรณ์ สัมพันธ์พร ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDIPD76 2

37 น.ส. วริศรา ล าค า ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDPY 2

38 น.ส. วิลาวรรณ ขันชมภู งานการพยาบาลอายุรศาสตร์9IC 2

39 น.ส. แววพลอย หงษ์สัมฤทธิ์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์7NW 2

40 น.ส. ศิริรุ้งลักษณ์ เพียกคะ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์JK31 2

41 น.ส. ศุภวันท์ มั่นคง งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินNSM 2

42 น.ส. สร้อยสุดา โตวอน งานการพยาบาลอายุรศาสตร์9CC 2

43 น.ส. สริตา มงคลสวัสด์ิ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDICU5 2

44 น.ส. สาธิมน อารยลักษณ์ งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์8NC 2

45 น.ส. สิริณี ศรีสังวาลย์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDOR5 2

46 น.ส. สุกญัญา เปียประเสริฐ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์7SW 2

47 น.ส. สุมลรัตน์ จาดบุญมา งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์4SP 2

48 น.ส. หทัยชนก พิชัยพงษ์ งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์8IC 2

49 น.ส. อนงศ์นาถ สุดสาคร งานการพยาบาลผ่าตัดXRP 2

50 น.ส. อภชิญา ต๊ะใจ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์4IC 2

51 น.ส. อรกานต์ ทยากรวรกจิ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์7SE 2

52 น.ส. อรณี มลูจัด งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินOOU 2

53 น.ส. อรอมุา ดิษาภริมย์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์MDJ1 2

54 น.ส. อญัชิลา จันทิมี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์5NB 2

55 น.ส. อารญา บุตรไวยวุฒิ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกต์ิิ9NK2 2

56 น.ส. อารีรัตน์ ค าสิงห์ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์5SW 2

57 นาย ณัฐกรานต์ ผิวทอง ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDOR5 2

58 นาย ต่อศักด์ิ หลินศรี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์9PC 2

59 นาย บวรภคั สุขสมศรี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์SDOR5 2

60 นาย วรพัทธ์ สุวรรณผูก SDOR5 2


