
ล ำดบัที่ ฝ่ำยกำรพยำบำล สงักัด หน่วยงำน รหสัหน่วยงำน หมำยเหตุ

1 นางสาว ภทัราภรณ์ ดูมา โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตเด็ก 8NC

2 นางสาว ภทัรจาริน เงินงาม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยกมุารเวชบ าบดัวกิฤต 9PC

3 นางสาว ธญัรดา โรจนานกุลูพงศ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเคมบี าบดัและปลูกถา่ยไขกระดูกเด็ก 8SW

4 นางสาว ทกัษพร ชว่ยจนี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคติดเชือ้ 8NE

5 นางสาว สุชานรี รอบรู้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคติดเชือ้ 8NE

6 นางสาว ฐิติพร ออ่นนุม่ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคทัว่ไป 8NW

7 นางสาว ศิรภสัสร เพชรประพนัธ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคทัว่ไป 8NW

8 นางสาว ณัฏฐณิชา ค านวนแสง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยทารกแรกเกดิ 4SP

9 นางสาว ฐานติา สุขเต็ม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยโรคทัว่ไปเด็กเล็ก 8SE

10 นางสาว ศิวพร บญุเกดิ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยโรคทัว่ไปเด็กเล็ก 8SE

11 นางสาว กติติยา การวงษ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลจกัษ ุโสต ศอ นาสิกวทิยา หอผู้ปว่ยจกัษ ุโสต ศอ นาสิก ชาย 6NW

12 นางสาว สุริยชล ยอดสังวาล โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลจกัษ ุโสต ศอ นาสิกวทิยา หอผู้ปว่ยจกัษ ุโสต ศอ นาสิก ชาย 6NW

13 นางสาว ยศศิน ีเนยีมทอง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการเคมบี าบดั SSS2

14 นางสาว พรนภา ไชยะมี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการเคมบี าบดั SSS2

15 นางสาว อทติยา เหมอืงหมอ้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการเคมบี าบดั SSS2

16 นางสาว กนกวรรณ ศรีชาลี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการเคมบี าบดั SSS2

17 นางสาว กณัฐกา สุริยะวภิาดา โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการสุขภาพบคุลากร    HS03

18 นางสาว ชนมน ธญัญาเวชกจิ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดจกัษุ XEY

19 นางสาว นนัทวนั โพธิท์อง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดจกัษุ XEY

20 นางสาว กรผกา ปเูชยีงแดง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET

21 นางสาว ณัฐสิน ีแกล้วทนงค์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET

22 นาย สิริวชิญ์ รักษาสิน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดออร์โธปดิิกส์ XRP

23 นางสาว สุภธดิา ดวงสุวรรณ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดออร์โธปดิิกส์ XRP

24 นางสาว กมลวรรณ ศุภเสนา โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยกูช้พี ORU

25 นางสาว ณิชนนัทน ์ชวิขนาน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยกูช้พี ORU

26 นางสาว ปณิตา มงคลหวา้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยตรวจโรคฉกุเฉนิ OEU

27 นางสาว บญุสิตา รจติรังสรรค์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยตรวจโรคฉกุเฉนิ OEU

รำยชือ่นักศึกษำพยำบำล โรงเรยีนพยำบำลรำมำธบิด ีแยกตำมหอผู้ปว่ยที ่Elective ป ี2562 จ ำนวน 211 คน

ฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธบิดี

ชือ่ - นำมสกุล
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28 นางสาว ทชิากร มาตเทพ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยตรวจโรคฉกุเฉนิ OEU

29 นางสาว วไิลวรรณ พรมฤทธิ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยตรวจโรคฉกุเฉนิ OEU

30 นางสาว บญุจริา โพธิส์วรรค์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยตรวจโรคฉกุเฉนิ OEU

31 นาย นรัิญ สุวรรณโชติ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยรถพยาบาลการแพทยฉ์กุเฉนิและส่งต่อ ARU

32 นางสาว ฐิติพร สุรินธรรม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยรอดูอาการ OOU

33 นางสาว วริศรา ธาตรีนรานนท์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยรอดูอาการ OOU

34 นางสาว ภทัรภร วงศ์ถานะ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการชาย 2OW

35 นางสาว ปยิะพร ศิริกลุ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการหญิง 1OW

36 นางสาว เอือ้การย ์รัตนอศัวนิวงศ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการหญิง 1OW

37 นางสาว กชกร ผิวคราม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการหญิง 1OW

38 นางสาว สุนนัทา แมนประโคน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการหญิง 1OW

39 นางสาว เกศศิน ีบญุยงั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตศัลยกรรม 5NW

40 นางสาว ศิริอาภา เจมิภู่ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตศัลยกรรม 5NW

41 นางสาว ศิรินภา ซาเสน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตศัลยกรรม 5NW

42 นางสาว กมลวรรณ บวัเกตุ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

43 นางสาว วรัญญา กนัซัน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

44 นางสาว ญานกิา ตรีประภากร โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

45 นางสาว ณัฐกฤตา กนัจู โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

46 นางสาว ณัฐชา หมืน่สิทธโิรจน์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

47 นางสาว เบญญาภา ค าเขยีว โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

48 นางสาว สุภาภรณ์ อยูม่ัน่ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

49 นางสาว บษุยศ์รินทร์ พลอยบษุย์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC

50 นางสาว พชิญ์สิน ีบทกลอน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย 5SW

51 นาย พชิญะ กนัภยั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย 5SW

52 นางสาว ณิชกานต์ ศักด์ิสิทธิ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย 5SW

53 นางสาว ภทัราพร นาครุ้ง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE

54 นางสาว ปริณพร ชยัมงคล โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอ้งคลอด 4SE
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55 นางสาว พชิญาภา กจิถาวร โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอ้งคลอด 4SE

56 นางสาว ภฐัวรรณ ภชิยั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยสูติ-นรีเวช 6SE

57 นางสาว สุพตัรา เสาตรง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หอผู้ปว่ยวกิฤต 3IC 3IC

58 นางสาว ลลิตา สุจติรวนิจิ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หอผู้ปว่ยวกิฤต 3IC 3IC

59 นางสาว วนาการ แกน่ดี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หอผู้ปว่ยวกิฤต 3IC 3IC

60 นางสาว กรกช ส้มแกว้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตอายรุกรรม 7NW

61 นางสาว ยลธดิา เหรียญเสาวภาคย์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตอายรุกรรม 7NW

62 นางสาว ศิรินทพิย ์ชาญชนะววิฒัน์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรม 9IC

63 นาย นราวชิญ์ ใจเดช โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรม 9IC

64 นางสาว ธนธร ทรัพยก์ล้า โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรม 9IC

65 นางสาว ศิริจรรยา ศรีอดุร โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรม 9IC

66 นางสาว กานต์พชิชา วเิศษดี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรมหวัใจ 9CC

67 นางสาว ชนากานต์ ค านอ้ย โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย 7SW

68 นางสาว ภาวณีิ สิงหเ์ถือ่น โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย-หญิง 9SW

69 นางสาว ฐิติกานต์ ศรีสถาน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย-หญิง 9SW

70 นางสาว สิริกมล มะลิลัย โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมหญิง 7SE

71 นางสาว ธนวรรณ นพพบิลูย์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมหญิง 7SE

72 นางสาว เพชรวภิา สุวรรณรูป ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยพยาบาลประสานงานและบริการการปลูกถา่ยอวยัวะ TC

73 นางสาว กลุณัฐฐา บวัแยม้ ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยปลูกถา่ยไขกระดูก BMT

74 นางสาว ชนญัธดิา คล่องแคล่ว ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ 8/1 8NK1

75 นางสาว นงนภสั สุริยะชยั ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวกิฤต หอ้งผ่าตัดศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ ORSK

76 นางสาว ระพ ีพลายศรี ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวกิฤต หอ้งผ่าตัดศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ ORSK

77 นางสาว มณีรัตน ์ทมุทอง ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ 8 8IK

78 นางสาว กนกพร กาเรือง ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ 8 8IK

79 นางสาว นนัทกานต์ ภติูโส ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ 8 8IK

80 นางสาว ปาณิสรา บวัมี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6

81 นางสาว ณัฐสรวงกร นทัธี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6
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82 นางสาว ณัฐฐิณี คณิตธนนัต์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6

83 นางสาว กฤษณา เต็นตารัมย์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6

84 นางสาว รัชดาภรณ์ จนัทะบญุตรี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6

85 นางสาว บวับชูา ชยัพรแกว้ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5

86 นางสาว ฐิติภคั ศิริอศัวตระกลู ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5

87 นางสาว ณัฐชา แซ่บู๊ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5

88 นางสาว สุทธดิา ค าภริะวงศ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5

89 นาย ชศัูกด์ิ ต้ังสติ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5

90 นางสาว ธนญัญา สุขสิงห์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกจกัษุ SDEY

91 นางสาว โชติกา ใจกวา้ง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพเิศษ-เด็ก SDPP

92 นางสาว กาญจนา ลักษมกีารค้า ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพเิศษ-เด็ก SDPP

93 นางสาว ณัฐธดิา ปงัอทุา ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพเิศษ-ศัลยกรรมและกระดูก SDPR

94 นางสาว วชริินทรา ฝอยทอง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพเิศษ-ศัลยกรรมและกระดูก SDPR

95 นางสาว มณีวรรณ แสงอทุยั ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพเิศษ-อายรุกรรม SDPM

96 นางสาว กญัญาภคั สิทธพิรมมา ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรม SDSU

97 นางสาว มธริุน มชัมี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกอายรุกรรม SDMD

98 นางสาว ลวติรา บดุดี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกอายรุกรรม SDMD

99 นางสาว วริศรา ตันติดิลกวงศ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยประเมนิและเตรียมความพร้อมผู้ปว่ยพเิศษกอ่นผ่าตัด SDPX

100 นางสาว จนัทร์จรี นรเศรษฐ์กลุ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยประเมนิและเตรียมความพร้อมผู้ปว่ยพเิศษกอ่นผ่าตัด SDPX

101 นางสาว ลลิตา รวบรวม ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอบริบาลทารกแรกเกดิ SDNS61

102 นางสาว พชัรา ชยัรัตน์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอบริบาลทารกแรกเกดิ SDNS61

103 นางสาว องัคณา โพธกิลุ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอบริบาลทารกแรกเกดิ SDNS61

104 นางสาว จริยา รุ่งเรือง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 62 SDIPD62

105 นางสาว อภริดา เอยีดเฉลิม ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 63 SDIPD63

106 นางสาว ศิริภสัสร แสงจนัทร์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 64 SDIPD64

107 นางสาว จรีนนัท ์กิง่ชุม่ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 65 SDIPD65

108 นางสาว สุภาภรณ์ ภาติกบตุร ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 72 SDIPD72
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109 นางสาว กญัญณัช ชณิวงศ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 73 SDIPD73

110 นางสาว อภชิญา ข าทบั ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 74 SDIPD74

111 นางสาว ธญัลักษณ์ สายพทัลุง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 75 SDIPD75

112 นางสาว จรีาภา อตุอามาตย์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 76 SDIPD76

113 นางสาว สิริณัฏฐ์ บญุเจริญ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 82 SDIPD82

114 นางสาว จลุาภรณ์ สุรินทร์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 83 SDIPD83

115 นางสาว ปทมุรัตน ์กนัไพเราะ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพเิศษ 85 SDIPD85

116 นางสาว ศิริลักษณ์ เขยีวสืบ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 5 SDICU5

117 นาย พนิจิ บญุประคอง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 5 SDICU5

118 นางสาว กญัจนช์ฎา ทองค า ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 5 SDICU5

119 นางสาว ศิริพรรณ วงค์ฐาน ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 5 SDICU5

120 นางสาว นฤภร ชมภเูมอืงชืน่ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 9 SDICU9

121 นางสาว นภสร มาก าเนดิ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 9 SDICU9

122 นางสาว ธนารักษ ์เอีย่มสอาด ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 9 SDICU9

123 นางสาว ปยินนัท ์เกษแกว้ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤต ชัน้ 9 SDICU9

124 นางสาว ชไมพร แสงค า ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตทารกแรกเกดิ SDNICU6

125 นางสาว ณัฐฐิชา การุญ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตทารกแรกเกดิ SDNICU6

126 นางสาว ฉตัรดาว เพชรรัตน์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตหวัใจ SDCCU9

127 นางสาว พมิพช์นก จ าปาศรี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตหวัใจ SDCCU9

128 นางสาว ศิขรินทร์ โปธปินั ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตหวัใจ SDCCU9

129 นางสาว อลิตา สมรูป ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต หอผู้ปว่ยวกิฤตหวัใจ SDCCU9

130 นางสาว อนธุดิา ประยงค์พนัธ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลสนบัสนนุการบริบาลผู้ปว่ย หนว่ยบริการพยาบาลผู้ปว่ยทีบ่า้น SDHC2

131 นางสาว จฑุามาศ กองเกตุใหญ่ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกกมุารเวชศาสตร์ OPD CNMI

132 นางสาว ภทัรีญา สะอาดเอีย่ม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกกมุารเวชศาสตร์ OPD CNMI

133 นางสาว ชนกนนัท ์เต็มเปีย่ม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตเด็ก 8NC CNMI

134 นาย วชริวทิญ์ สุขเจริญ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยกมุารเวชบ าบดัวกิฤต 9PC CNMI

135 นางสาว อรทยั นาคแกว้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยกมุารเวชบ าบดัวกิฤต 9PC CNMI
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136 นางสาว อมติา อทิธโิสภณดุล โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเคมบี าบดัและปลูกถา่ยไขกระดูกเด็ก 8SW CNMI

137 นางสาว พชัราพร ไหมค า โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคติดเชือ้ 8NE CNMI

138 นางสาว ประสิตา ธรีไชยวฒัน์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยทารกแรกเกดิ 4SP CNMI

139 นางสาว ชติุมา วลัิยวรรณาวงษ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตทารกแรกเกดิ 8IC CNMI

140 นางสาว อริศรา ยะยวง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตทารกแรกเกดิ 8IC CNMI

141 นางสาว เขมาพร ประทปีถิน่ทอง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว OFM CNMI

142 นางสาว จรีนนัท ์สมจริง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว OFM CNMI

143 นางสาว กชามาส สินธชุยั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการหตัถการ HTU CNMI

144 นางสาว สุภคิน ีศรีวลัิย โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการหตัถการ HTU CNMI

145 นางสาว กรีติกานต์ สุขใจ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดจกัษุ XEY CNMI

146 นางสาว กรกนก ธงร้ิว โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

147 นางสาว คณิศร กองเถนิ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

148 นางสาว ทศันยี ์นบุาล โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

149 นางสาว พรสวรรค์ วชิยัวงค์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

150 นาย พรีวสั ลัภยธ์ญับรูณ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

151 นางสาว สุชาวลี ยอดศรี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

152 นางสาว กวนิทพิย ์ทองทพิย์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา XGY CNMI

153 นางสาว กาญจนา ศรีส าราญ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา XGY CNMI

154 นางสาว วรดา เสริมเฉลียว โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา XGY CNMI

155 นางสาว วริศรา มัน่ประสิทธิ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา XGY CNMI

156 นางสาว ชติุมณฑน ์แกว้บญุศรี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET CNMI

157 นางสาว เจนจริา พฒุศรี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดออร์โธปดิิกส์ XRP CNMI

158 นางสาว ปนดัดา โคตรโย โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดออร์โธปดิิกส์ XRP CNMI

159 นาย ภมูพิฒัน ์คุ้มแวง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดออร์โธปดิิกส์ XRP CNMI

160 นาย ธนพงษ ์เทพแพง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หนว่ยรถพยาบาลการแพทยฉ์กุเฉนิและส่งต่อ ARU CNMI

161 นางสาว กาญจนาพร แสนชมภู โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI

162 นางสาว จฑุามาศ ยลประสาน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI
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163 นางสาว ธนญัญา ปญัญาส่าน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI

164 นางสาว กลัยรัตน ์อนิต๊ะนยั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

165 นางสาว ปทัมพร ไตรพร โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

166 นาย อษัฎาวธุ ปทมุทอง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

167 นางสาว ขวญัจติ เมอืงใจ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมอบุติัเหตุ 4IT CNMI

168 นางสาว อารยา วดัเขา้หลาม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรมอบุติัเหตุ 4IT CNMI

169 นางสาว กลุนษิฐ ชทูบัทมิ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE CNMI

170 นางสาว นภวรรณ จนัทรัตน์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมหญิง 5SE CNMI

171 นางสาว อนนัตญา สีเหลือง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมหญิง 5SE CNMI

172 นางสาว ประภาพร รอดจากทกุช์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมอบุติัเหตุ 4TW CNMI

173 นางสาว สุนสิา ศรีผ้ึง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมอบุติัเหตุ 4TW CNMI

174 นางสาว พชิญา คุ้มวนัดี โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยอบุติัเหตุไฟไหม้ 5NB CNMI

175 นางสาว อญัชลีพร หอมหวน โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยอบุติัเหตุไฟไหม้ 5NB CNMI

176 นางสาว กาญจนาภรณ์ ชนชนะกลุ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอ้งคลอด 4SE CNMI

177 นางสาว ชญานศิ จนัทร์พรม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอ้งคลอด 4SE CNMI

178 นางสาว อรญา แสนสินธิ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอ้งคลอด 4SE CNMI

179 นางสาว ณัฏฐา คุ้มครอง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยนรีเวช 4NW CNMI

180 นางสาว ณัฐฐาพร เพยีรจดั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยนรีเวช 4NW CNMI

181 นางสาว อรพรรณ จนัทะโคราช โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยนรีเวช 4NW CNMI

182 นางสาว นชิาภา ประสานการ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยพเิศษสูติ-นรีเวช 4NE CNMI

183 นางสาว ภสัราพร ค าวเิศษ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยพเิศษสูติ-นรีเวช 4NE CNMI

184 นางสาว สลุตา รัตธนภาส โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยสูติกรรม 6SW CNMI

185 นางสาว ธนัยช์นก เอีย่มวมิงัสา โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยสูติ-นรีเวช 6SE CNMI

186 นางสาว สุกฤตา จนัทรประภา โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หอผู้ปว่ยสูติ-นรีเวช 6SE CNMI

187 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงอทุยั โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ORH CNMI

188 นางสาว อญัชลี สุวรรณทา โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ORH CNMI

189 นางสาว ภทัทราพร จนัทร์ครบ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หอผู้ปว่ยออร์โธปดิิกส์ ชาย-หญิง 2TC CNMI



ล ำดบัที่ ฝ่ำยกำรพยำบำล สงักัด หน่วยงำน รหสัหน่วยงำน หมำยเหตุ

รำยชือ่นักศึกษำพยำบำล โรงเรยีนพยำบำลรำมำธบิด ีแยกตำมหอผู้ปว่ยที ่Elective ป ี2562 จ ำนวน 211 คน

ฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธบิดี

ชือ่ - นำมสกุล

190 นางสาว ธนชัชา อปุแกว้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตอายรุกรรม 7NW CNMI

191 นางสาว ธรีดา บญุเติม โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตอายรุกรรม 7NW CNMI

192 นางสาว พรบญุครอง คงค า โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วกิฤตอายรุกรรม 7NW CNMI

193 นางสาว ปยิะดา กาหลง โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรมหวัใจ 9CC CNMI

194 นางสาว วลัญชภ์ทัร ปรัชญกลุ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรมหวัใจ 9CC CNMI

195 นางสาว เวเลนซี กอ้งกติต์ไพศาล โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวกิฤตอายรุกรรมหวัใจ 9CC CNMI

196 นางสาว นริศรา คีรีกิน้ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย 7SW CNMI

197 นางสาว วรดา โชติวงศ์วชริ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย 7SW CNMI

198 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีประเวช โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมพเิศษ 7NE CNMI

199 นางสาว รุจริา รุ่งรัตนพงษพ์ร โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมพเิศษ 7NE CNMI

200 นางสาว ผกามาศ ล่องพาณิชย์ โรงพยาบาลรามาธบิดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมหญิง 7SE CNMI

201 นางสาว จริาภา บูท่อง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกจกัษุ SDEY CNMI

202 นางสาว สุจติรา สาคร ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกผิวหนงั SDDM CNMI

203 นางสาว กาญจนาพร จนัทร์วนั ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรม SDSU CNMI

204 นางสาว นรหงษ ์เหลืองสิริวงศ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรม SDSU CNMI

205 นางสาว สุทชา ธรีะพนัธ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรม SDSU CNMI

206 นางสาว รัชฎา ยอ้ยแสง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรมกระดูก SDRP CNMI

207 นางสาว วภิาดา ปญัญาดิษฐ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรมกระดูก SDRP CNMI

208 นางสาว สุดารัตน ์วอ่งทัง่ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกศัลยกรรมกระดูก SDRP CNMI

209 นางสาว นนัทวนั ปิน่แกว้ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกโสต ศอ นาสิก SDET CNMI

210 นางสาว รังสยาภรณ์ สุวรรณหงษ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกโสต ศอ นาสิก SDET CNMI

211 นางสาว รัยญา วาเด็ง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกอายรุกรรม SDMD CNMI


