
ล ำดบัที่ ชือ่ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ไดห้อหัก หมำยเหตุ

1 น.ส. กมลวรรณ หาระการณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคติดเชื้อ 8NE หอพัก 3

2 น.ส. กนัยารัตน ์ปิน่สกลุ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเคมีบ าบดัและปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก 8SW หอพัก 3

3 น.ส. จริยา ประจักษ์จิตต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วิกฤตเด็ก 8NC หอพัก 3

4 น.ส. ณัชชา กฤติณัช โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยโรคทัว่ไปเด็กเล็ก 8SE หอพัก 3

5 น.ส. นริศรา ประสานนานรัุกษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคทัว่ไป 8NW หอพัก 3

6 น.ส. ปณัฑิตา ข าสะอาดดี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคทัว่ไป 8NW หอพัก 4

7 น.ส. พัชมนต์ กล้าหาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคติดเชื้อ 8NE หอพัก 4

8 น.ส. พิมพา ไชยวงค์ษา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเคมีบ าบดัและปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก 8SW หอพัก 4

9 น.ส. วิภาดา เหล่าคนค้า โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยทารกแรกเกดิ 4SP หอพัก 4

10 น.ส. สุริยาพร อุปนาศักด์ิ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยทารกแรกเกดิ 4SP หอพัก 4

11 น.ส. อรทยั ฉาบไธสง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยเด็กโรคทัว่ไป 8NW หอพัก 4

12 น.ส. อารียา ด้านวังขวา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ หอผู้ปว่ยทารกแรกเกดิ 4SP หอพัก 4

13 น.ส. ณัฐริกา ศุขรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ปว่ยจักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง 3NW หอพัก 4

14 น.ส. ผุสดี ลมพิมาย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ปว่ยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก 6NE หอพัก 4

15 น.ส. ศราวดี กลุศรี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หนว่ยบริการเคมีบ าบดั SSS2 หอพัก 4

16 น.ส. แสงนภา ทองลอย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หอดูแลผู้ปว่ยระยะส้ัน HSU1 หอพัก 4

17 น.ส. เจนจิรา ค าพล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งพักฟืน้ศัลยศาสตร์ XSU4 หอพัก 4

18 น.ส. ฐิตาพร กล่อมสกลุ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งพักฟืน้ศัลยศาสตร์ XSU4 หอพัก 4

19 น.ส. ณัฐกานต์ ศุภกจิจานสุรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU หอพัก 4

20 น.ส. วัชราภรณ์ อุดมโภชน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดจักษุ XEY หอพัก 4

21 น.ส. ศุภนดิา เจนวิถีสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดจักษุ XEY หอพัก 4

22 น.ส. สุกลัยา รีมีชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดจักษุ XEY หอพัก 4

23 น.ส. อลิสา ศรีสร้างคอม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU หอพัก 4

24 น.ส. อารียา ต้ังฤกษ์สถาพร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด หอ้งพักฟืน้ศัลยศาสตร์ XSU4 หอพัก 4

25 น.ส. เบญจรักษ์ กลองกระโทก โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการหญิง 1OW หอพัก 4

26 น.ส. ศตพร แดนระเบยีบ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการหญิง 1OW หอพัก 4

27 นาย สรศักด์ิ ลาภสาร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หนว่ยรถพยาบาลการแพทยฉ์ุกเฉินและส่งต่อ ARU หอฟิวชั่น ติดต่อเข้าพักทีห่อพักพยาบาล 5 

28 น.ส. กาญจนา อินทรก าแหง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE หอพัก 4

29 น.ส. ณัฐหทยั สะสาน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวิกฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC หอพัก 4

30 น.ส. ทศันยี ์สืบเนอืง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วิกฤตศัลยกรรม 5NW หอพัก 4

หำกเกินวันเวลำทีก่ ำหนดไว้จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรเขำ้หอพัก

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชือ่พยำบำลภำยนอก สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำมำธิบดี

เตรียมรูปถ่ำยขนำด1-2น้ิว จ ำนวน 2 รูป

รำยชือ่พยำบำลล ำดบัที ่1 - 5 ให้ไปลงทะเบยีนเขำ้พักทีห่อพักพยำบำล 3  ตดิตอ่คุณสิริมนต ์โทร 022011487 วันที ่25 -29 มถุินำยน2561 เวลำ 08.00-16.00น



ล ำดบัที่ ชือ่ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ไดห้อหัก หมำยเหตุ

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชือ่พยำบำลภำยนอก สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำมำธิบดี

31 น.ส. นชุจริญญา อินเรือง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE หอพัก 4

32 น.ส. พัชรีย ์ศรีแกว้ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวิกฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC หอพัก 4

33 น.ส. วรนารถ บญุทบั โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมชาย 5SW หอพัก 4

34 น.ส. ศันสนยี ์ปล้ืมใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวิกฤตศัลยกรรมอุบติัเหตุ 4IT หอพัก 4

35 น.ส. สุนสิา โคตมงคล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยวิกฤตศัลยกรรมหวัใจและทรวงอก 4IC หอพัก 4

36 น.ส. สุพัตรา ยอ้มสี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ปว่ยศัลยกรรมอุบติัเหตุ 4TW หอพัก 4

37 น.ส. วรรณภา นามพรม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ปว่ยสูติกรรม 6SW หอพัก 4

38 น.ส. วิลาสิณี วงษ์รีย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอ้งคลอด 4SE หอพัก 5

39 น.ส. ณัฐฐา อิงคพร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หอผู้ปว่ยวิกฤต 3IC 3IC หอพัก 5

40 น.ส. ณัฐสุดา เครือสังข์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟืน้ฟู หอผู้ปว่ยวิกฤต 3IC 3IC หอพัก 5

41 น.ส. จริยา สมเศียร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวิกฤตอายรุกรรมหวัใจ 9CC หอพัก 5

42 น.ส. ช่อทพิย ์สุวรรณรอด โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย 7SW หอพัก 5

43 น.ส. นพรัตน ์อนสุงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมหญิง 7SE หอพัก 5

44 น.ส. ฤทยัรุ่ง วิเชียรโชติ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยวิกฤตอายรุกรรม 9IC หอพัก 5

45 น.ส. วรรณกานต์ สมภาร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วิกฤตอายรุกรรม 7NW หอพัก 5

46 น.ส. ศศินา  วังภมูิใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยอายรุกรรมชาย 7SW หอพัก 5

47 น.ส. ศุภมาศ ค ามูล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายรุศาสตร์ หอผู้ปว่ยกึง่วิกฤตอายรุกรรม 7NW หอพัก 5

48 น.ส. สาลิน ีทนุกาศ ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤตศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ 8 8IK หอพัก 5

49 นาย ธนกฤต พงษ์นภาธิติ ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลหอ้งผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤตศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ 8 8IK หอพัก 5

50 น.ส. สุฌัชฌา ทองเปรม ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยปลูกถ่ายไขกระดูก BMT หอพัก 5

51 น.ส. สิรินทรา ทวนด า ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยปลูกถ่ายอวัยวะ 7NK หอพัก 5

52 น.ส. สุทธิดา พิมพันธ์ ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกต์ิิ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยปลูกถ่ายอวัยวะ 7NK หอพัก 5

53 น.ส. จงกลน ี ภาคแกว้ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ - หนว่ยหตัถการเฉพาะทาง SDSI หอพัก 5

54 น.ส. ฐาปน ีบญุช่วย ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5 หอพัก 5

55 น.ส. ปทัมา โคตะเพชร ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6 หอพัก 5

56 น.ส. ผการัตน ์ แพงค า ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6 หอพระนาง

รายชื่อพยาบาลล าดับที ่38 -55 ใหไ้ปลงทะเบยีนเข้าพักทีห่อพักพยาบาล 5 ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ โทร 02-2011894    085-2655010  วันที ่25 -29 มิถุนายน2561 เวลา 08.00-16.00น

เตรียมรูปถ่ายขนาด1-2นิว้ จ านวน 2 รูป

หากเกนิวันเวลาทีก่ าหนดไว้จะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ในการเข้าหอพัก

หมำยเหต ุล ำดบัที ่27 ตดิตอ่ลงทะเบยีนเขำ้พัก ทีห่อพักพยำบำล 5ตดิตอ่คุณวิไลลักษณ์ โทร.022011894  085-2655010

หำกเกินวันเวลำทีก่ ำหนดไว้จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรเขำ้หอพัก

เตรียมรูปถ่ำยขนำด1-2น้ิว จ ำนวน 2 รูป

รำยชือ่พยำบำลล ำดบัที ่6 - 37 ให้ไปลงทะเบยีนเขำ้พักทีห่อพักพยำบำล 4  ตดิตอ่คุณสัญญำ โทร 02-2011551  วันที ่25 -29 มถุินำยน2561 เวลำ 08.00-16.00น



ล ำดบัที่ ชือ่ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ไดห้อหัก หมำยเหตุ

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชือ่พยำบำลภำยนอก สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำมำธิบดี

57 น.ส. มะปราง เกนการณ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5 หอพระนาง

58 น.ส. วงศ์ผกา ศรีพันดอน ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งผ่าตัด SDOR5 หอพระนาง

59 น.ส. ศิรินภา ค าธารา ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบตุร หอ้งคลอด SDLR6 หอพระนาง

60 น.ส. กชพร ปตุิโส ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี SDPG หอพระนาง

61 น.ส. กาญจนา โยนะพันธุ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกโสต ศอ นาสิก SDET หอพระนาง

62 น.ส. จิรภา หตัถศีล ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี SDPG หอพระนาง

63 น.ส. นวรัตน ์จันทร์ช่วง ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพิเศษ-อายรุกรรม SDPM หอพระนาง

64 น.ส. ศิริพร ซาเสน ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพิเศษ-อายรุกรรม SDPM หอพระนาง

65 น.ส. ศุจินนัท ์รอดเพชร์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพิเศษ-จักษุ SDPY หอพระนาง

66 น.ส. สุวิสา สดมพฤกษ์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก หนว่ยตรวจผู้ปว่ยนอกพิเศษ-เวชส าอางค์และศัลยกรรมตกแต่ง SDPD หอพระนาง

67 น.ส. กนกมณี สิงหก์าร ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 62 SDIPD62 หอพระนาง

68 น.ส. ชุติมา วันโท ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอบริบาลทารกแรกเกดิ SDNS61 หอพระนาง

69 น.ส. ฐิตาภา จันทร์อินทร์ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 85 SDIPD85 หอพระนาง

70 น.ส. ดวงรัตน ์ชาวเกาะใหม่ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 62 SDIPD62 หอพระนาง

71 น.ส. ปาริฉัตร ปริตวา ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 85 SDIPD85 หอพระนาง

72 น.ส. วิภาวดี บญุเทยีม ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอบริบาลทารกแรกเกดิ SDNS61 หอพระนาง

73 น.ส. ศรัณยพ์ร ทบัทมิดี ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 65 SDIPD65 หอพระนาง

74 น.ส. ศิริโสภา กนัโรคา ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 85 SDIPD85 หอพระนาง

75 น.ส. อัญชลี สุทธิ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยพิเศษ 85 SDIPD85 หอพระนาง

76 น.ส. ณศพร ธรรมนธิิศ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต หนว่ยไตเทยีม SDHD5 หอพระนาง

77 น.ส. ณัฐมน บญุชู ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤต ชั้น 9 SDICU9 หอพระนาง

78 น.ส. ณัฐวดี อารียพ์งศา ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤต ชั้น 9 SDICU9 หอพระนาง

79 น.ส. สุมินตรา ชัยชนะ ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤตทารกแรกเกดิ SDNICU6 หอพระนาง

80 น.ส.เสาวลักษณ์  สายศร ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต หอผู้ปว่ยวิกฤตทารกแรกเกดิ SDNICU6 หอเรวดี

หากเกนิวันเวลาทีก่ าหนดไว้จะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ในการเข้าหอพัก

รายชื่อพยาบาลล าดับที ่56-80 ใหไ้ปลงทะเบยีนเข้าพักทีห่อพักพยาบาล 3  ติดต่อคุณสิริมนต์ โทร 022011487 วันที ่25 -29 มิถุนายน2561 เวลา 08.00-16.00น

เตรียมรูปถ่ายขนาด1-2นิว้ จ านวน 2 รูป


