
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ได้หอพัก

1 น.ส. สุภณิดา สุตะพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบ าบัดวิกฤต 9PC หอฟิวชั่น

2 น.ส. ปิยกานต์ บุญชาญชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 4SP เช่าหอ

3 น.ส. พิชญ์สินี ไชยสงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบ าบัดวิกฤต 9PC หอฟิวชั่น

4 น.ส. พรนรินทร์ เชี่ยวกาญจนกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป 8NW เช่าหอ

5 น.ส. ศนิกานต์ มิ่งรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป 8NW เช่าหอ

6 น.ส. แพรวา สุขสวัสด์ิ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็ก 8NC เช่าหอ

7 น.ส. อนุธิดา โลหะศิริ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็ก 8NC หอฟิวชั่น

8 น.ส. วรัชญา ยังบุญช่วย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชาย 6NW หอฟิวชั่น

9 น.ส. พิชญา ปราพรม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง 3NW หอฟิวชั่น

10 น.ส. ชุติมา ภูมิพรหม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง 3NW หอฟิวชั่น

11 น.ส. นราวดี ขวัญวงษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD หอฟิวชั่น

12 น.ส. เบญจพร บัวบุตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD หอฟิวชั่น

13 น.ส. ภาชินี โพธิแ์ก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD เช่าหอ

14 น.ส. ไลล่า ฮูเซนอิบราฮีมอามาน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD เช่าหอ

15 น.ส. ทัชชกร สมชื่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET หอฟิวชั่น

16 น.ส. ภัทรวดี ขวัญเพชร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET เช่าหอ

17 น.ส. ธนภรณ์ กฤตสุวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา XGY หอฟิวชั่น

18 น.ส. สุจิตา ยิ้มประเสริฐ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ XRP เช่าหอ

19 น.ส. สุดารัตน์ แซ่ทาม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET หอฟิวชั่น

20 น.ส. ธัญชนก จันทร์กระจ่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET เช่าหอ

21 น.ส. เบญจพร พุ้มกาหลง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดจักษุ XEY หอฟิวชั่น

22 น.ส. อัญชลีพร ศรีระษา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ XRP เช่าหอ

23 น.ส. ณัฐสุดา ไชยพัฒน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดจักษุ XEY หอฟิวชั่น

24 น.ส. ชุติมดี วิสิทธิต์ระกูล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU เช่าหอ

25 น.ส. นนทพร รัตนกุญชร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU หอฟิวชั่น

26 น.ส. สัจพร ล่ิวชัยชาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU หอพัก 3

27 น.ส. ธัญญาลักษณ์ ไชยเชษฐ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU เช่าหอ

28 น.ส. ณัฐณิชา สูติปัญญา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU เช่าหอ

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชื่อพยำบำลบรรจุใหม่ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
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29 นาย ภูฎิษศ์ บุตรสูงเนิน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ARU หอพระนาง

30 น.ส. ธิดารัตน์ วงค์จันทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU เช่าหอ

31 น.ส. สุภัสทรา ทองค า โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC หอฟิวชั่น

32 น.ส. นันทิชา ธรรมาภรณ์พัฒนา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE เช่าหอ

33 น.ส. อัจฉรา ทรัพย์มังสัง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5SE หอฟิวชั่น

34 นาย วีรภัทร บุตรสุวรรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 5SW หอพระนาง

35 น.ส. นัชธิกานต์ พรมศร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก 9NE หอฟิวชั่น

36 น.ส. อภิชยา เลิศส าราญ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก 9NE หอฟิวชั่น

37 น.ส. ฐิติพร อินทรทัต โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 5SW เช่าหอ

38 น.ส. สุกัญญา แก้วบุญเพิ่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 4TW เช่าหอ

39 น.ส. นงนภัส ตันติ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC หอฟิวชั่น

40 น.ส. เขมินวรางค์ สารทอง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE หอฟิวชั่น

41 น.ส. เมธาวี ธัญญเจริญ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช 6SE เช่าหอ

42 น.ส. พรวสี อิ่มเอิบสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 4NE หอฟิวชั่น

43 น.ส. เบญจพร เทียนอุทัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยสูติกรรม 6SW เช่าหอ

44 น.ส. มารยาท บริสุทธิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องคลอด 4SE เช่าหอ

45 น.ส. โชติรส ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 4NE เช่าหอ

46 น.ส. สิริยา ภู่ภิรมย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยนรีเวช 4NW เช่าหอ

47 น.ส. จิณณัฏฐ ปุญญรัตนศรีขจร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 2TP หอฟิวชั่น

48 น.ส. สิรินดา ค าเหลือง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 2TP หอฟิวชั่น

49 น.ส. บุษยมาศ กันทะจันทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชาย-หญิง 2TC เช่าหอ

50 น.ส. สุพิชญา อินกว่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชาย-หญิง 2TC เช่าหอ

51 น.ส. กัญญณัฐ ศากยโรจน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์กึ่งวิกฤต 1TI หอฟิวชั่น

52 น.ส. พัชรพร สายสุทธิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์กึ่งวิกฤต 1TI หอฟิวชั่น

53 น.ส. เพ็ญนภา เข็มเพ็ชร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชาย-หญิง 2TC เช่าหอ

54 น.ส. สุนารี ขันค า โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์กึ่งวิกฤต 1TI หอฟิวชั่น

55 น.ส. นันธิดา ม่วงใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยวิกฤต 3IC 3IC หอฟิวชั่น

56 น.ส. สุมาลี น้อมมนัส โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยวิกฤต 3IC 3IC หอฟิวชั่น
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รำยชื่อพยำบำลบรรจุใหม่ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

57 นาย วุฒิพงษ์ มณีวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยวิกฤต 3IC 3IC หอพระนาง

58 น.ส. วรนุช นุชนิยม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 7NW หอพรีม่า

59 น.ส. กานติมา นิพนธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 7SW หอพรีม่า

60 น.ส. จารุภา นวลอนงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 7SW หอพรีม่า

61 น.ส. นัฐกมล ฤกษ์จ านงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง 9SW เช่าหอ

62 น.ส. ปภาวดี อมรเธียรสกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC หอพรีม่า

63 น.ส. พนารัตน์ มะลิแย้ม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง 9SW เช่าหอ

64 น.ส. ประดับดาว กล่ินเกษร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 7SE เช่าหอ

65 น.ส. วิลาวรรณ จงดี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 7NW หอพรีม่า

66 น.ส. นริศรา จันทะเสน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 7NW หอพรีม่า

67 น.ส. เบญจรัตน์ บุญประเสริฐ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 7NW หอพรีม่า

68 นาย ธนภัทร หริมเทพาธิป โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC หอพระนาง

69 น.ส. ปณภัทร ปัดทุมแฝง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 7NW เช่าหอ

70 น.ส. ชลิตา วัฒนะ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC หอพรีม่า

71 น.ส. ศุภางค์ พรมโสภา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง MDJ1 หอพรีม่า

72 น.ส. จีรวรรณ แก้วฉาย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 7SW เช่าหอ

73 น.ส. ภาณุมาศ อ่อนน้อม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC เช่าหอ

74 น.ส. ศิริภา สว่างสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC หอพรีม่า

75 น.ส. เบญญาภา จ่าภา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC หอพรีม่า

76 นางสาว ภัทราภรณ์ วิทยาปรีชากุล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6 หอพรีม่า

77 นางสาว ธนัชพร ศรีเสน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5 หอพรีม่า

78 นางสาว กัญจน์ณิชา เด่นอมร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6 หอพรีม่า

79 นางสาว ชนินาถ คิดส าราญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6 เช่าหอ

80 นางสาว สิริลักษณ์ ค าติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6 เช่าหอ

81 นางสาว ธัญญาเรศ งามปลอด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5 เช่าหอ

82 นางสาว บิลกิซ อนันตศาสน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6 เช่าหอ

83 นางสาว ณัฐพร กล่ินก าจรสุข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5 เช่าหอ

84 นาย พริษฐ์ จันภิรมย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5 หอพระนาง
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85 นาย ปฏิภาณ ศรีบุญญารักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5 หอพรีม่า

86 นางสาว อาทิตยา ลีลาภรณ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-เด็ก SDPP เช่าหอ

87 นางสาว กนิษฐา ชุสุข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-เวชส าอางค์และศัลยกรรมตกแต่ง SDPD เช่าหอ

88 นางสาว ธิดารัตน์ ทราเจริญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-จักษุ SDPY เช่าหอ

89 นางสาว เกวรินทร์ บวรกิตต์ิ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-จักษุ SDPY เช่าหอ

90 นางสาว นัชชา ภวนรเศรษฐ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-อายุรกรรม SDPM หอแอเรีย

91 นางสาว ธิตยา ธรรมถาวร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ - หน่วยคัดกรองผู้ป่วย Screening เช่าหอ

92 นางสาว ธมนวรรณ รุ่งเรือง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ SDEY เช่าหอ

93 นางสาว นลินนิภา อ้นมี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ SDEY หอแอเรีย

94 นางสาว ลัลนา ค าสุภา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-อายุรกรรม SDPM เช่าหอ

95 นาย ภคพงษ์ อ้วนแก้ว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ - หน่วยคัดกรองผู้ป่วย Screening หอพรีม่า

96 นางสาว มณิกานต์ ค าสา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-โสต ศอ นาสิก SDPT เช่าหอ

97 นางสาว ปานทิพย์ บัวสาคร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-อายุรกรรม SDPM เช่าหอ

98 นางสาว โสภิตา มุ่งกั้นกลาง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-ศัลยกรรมและกระดูก SDPR หอแอเรีย

99 นางสาว อรพรรณ ยลวิชัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-เด็ก SDPP เช่าหอ

100 นางสาว สุพัตรา พุ่มบุบผา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ - หน่วยคัดกรองผู้ป่วย Screening หอแอเรีย

101 นางสาว ปุณยาพร วะนะศุข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-เด็ก SDPP เช่าหอ

102 นางสาว นัจกร อนันตวัฒน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 75 SDIPD75 หอแอเรีย

103 นางสาว ภัทรพรรณ ชนะสุข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 62 SDIPD62 หอแอเรีย

104 นางสาว มณีรัตน์ สีล่า ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 75 SDIPD75 เช่าหอ

105 นางสาว สุธีธิดา ดาวเรือง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 64 SDIPD64 หอแอเรีย

106 นางสาว วิจิตรา กิจวณิชนิยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอบริบาลทารกแรกเกิด SDNS61 เช่าหอ

107 นางสาว รัชดาภรณ์ ลวดเงิน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 64 SDIPD64 เช่าหอ

108 นางสาว อนินทิตา บุราณรมย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 72 SDIPD72 เช่าหอ

109 นางสาว ธิดารัตน์ อุ่นอบ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอบริบาลทารกแรกเกิด SDNS61 หอแอเรีย

110 นางสาว ณัฐธิดา ปันสาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 73 SDIPD73 เช่าหอ

111 นางสาว ภัทรพร จันทร์ศร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด SDNICU6 เช่าหอ

112 นางสาว อสมา วงศ์คีรีพิบูลย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด SDNICU6 เช่าหอ
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113 นางสาว นภัสชล ค ามี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 5 SDICU5 หอแอเรีย

114 นางสาว ภัทรภา พุทธศิริ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด SDNICU6 เช่าหอ

115 นางสาว เนตรนภา รักสวัสด์ิ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 5 SDICU5 เช่าหอ

116 นางสาว รัชนก แซ่เขา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 5 SDICU5 เช่าหอ

117 นางสาว อรนุช ปริโยสาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 83 SDIPD83 หอแอเรีย

118 นางสาว ณัชชา เกตุทิศ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 76 SDIPD76 หอแอเรีย

119 นางสาว พรวิภา ณ น่าน ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ 7NK หอแอเรีย

120 นางสาว เจียระไน ฟูเฟื่องสมบัติ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8/2 8NK2 เช่าหอ

121 นางสาว ชมชนก ยุทธยง ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8/2 8NK2 เช่าหอ

122 นางสาว นภัสสร ไชยชนินทร์ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก BMT เช่าหอ

123 นางสาว วิลาสินี อนุรักษ์นา ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8 8IK เช่าหอ

124 นางสาว ชนากานต์ วงศ์ชูชัยสถิต ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยหลังท าหัตถการหัวใจ VA04 เช่าหอ

125 นาย ศักรธร ฉิมศรี ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8 8IK หอพรีม่า

126 นางสาว ลักษณา ฉันทพานิช ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8 8IK เช่าหอ

127 นางสาว ชุติรัตน์ ถือทอง ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 8 8IK เช่าหอ

128 นางสาว กชกร เอกา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 8IC CNMI

129 นางสาว จิราภรณ์ อุระ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 8IC CNMI

130 นางสาว ดวงทิพย์ วงศ์ประเสริฐ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบ าบัดวิกฤต 9PC CNMI

131 นางสาว พรวิสาข์ ปัญจรัตนากร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคทั่วไปเด็กเล็ก 8SE CNMI

132 นางสาว พิชญา โพธิเ์พ็ชร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็ก 8NC CNMI

133 นางสาว พิซิร่า ฮามาเลียนัน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 8IC CNMI

134 นางสาว วิชชุดา สุปัชชา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเคมีบ าบัดและปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก 8SW CNMI

135 นางสาว ศศิวิมล จันทร์ค า โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ 8NE CNMI

136 นางสาว สโรชา รีรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 8IC CNMI

137 นางสาว สิรีธร ทิศกลาง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์ OPD CNMI

138 นางสาว สุจิตรา สีสุระ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์ OPD CNMI

139 นางสาว ขวัญฤดี อุตระพยอม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก 6NE CNMI

140 นางสาว ดวงฤทัย ข าภูเขียว โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก 6NE CNMI



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ได้หอพัก

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชื่อพยำบำลบรรจุใหม่ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

141 นางสาว ชณากานต์ คนใจบุญ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD CNMI

142 นางสาว ณัฐนันท์ ทองเรืองรุจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD CNMI

143 นางสาว ณัฐสิกาญจน์ ธีระโรจนพงษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD CNMI

144 นางสาว ณิฐิชา ชิ้นแสงชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD CNMI

145 นางสาว อัญชนา ชัยทอง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ SSD CNMI

146 นางสาว ชนิตา จั่นทองสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

147 นางสาว ชนิสรา คงสมพงษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

148 นางสาว ชลธิชา อ่องค า โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา XGY CNMI

149 นางสาว ฐิตารีย์ พรหมวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา XGY CNMI

150 นางสาว นุชนาฏ เชิงโชคชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

151 นางสาว เพ็ญพิชชา มากคุณ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

152 นางสาว วาทิกา เกียรติเกษมชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

153 นางสาว สุภารัตน์ ภักดีอุดม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ XRP CNMI

154 นาย จิรภัทร แดงสร้อย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU CNMI

155 นางสาว ฐาปนี คนธรัตน์กุล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI

156 นางสาว ณกมน วิจิตรการ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการเด็ก 3OW CNMI

157 นางสาว มุกดา เบ้าสุวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการเด็ก 3OW CNMI

158 นางสาว รวีวรรณ จันทวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการหญิง 1OW CNMI

159 นางสาว รัชนีกรณ์ นีซัง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI

160 นางสาว รุ้งลาวัลย์ ศรีสุคนธรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการหญิง 1OW CNMI

161 นางสาว วนิดา หมื่นจิตต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการหญิง 1OW CNMI

162 นางสาว วิจิตรา ชาติละออง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI

163 นางสาว สาวิกา นามโท โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอสังเกตอาการชาย 2OW CNMI

164 นาย เดชาพงค์ มุททารัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ARU CNMI

165 นางสาว กัญญารัตน์ ชาประดิษฐ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุไฟไหม้ 5NB CNMI

166 นางสาว จันทร์จิรา พรภิกานนท์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 4IT CNMI

167 นางสาว จีรพา แก้วเอก โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

168 นางสาว ณัชชา ถิ่นค าบง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 4IT CNMI



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ได้หอพัก

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชื่อพยำบำลบรรจุใหม่ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

169 นางสาว ธีรกัญญ์ แคนยุกต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

170 นางสาว นภัสสร อวนไธสง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 5NW CNMI

171 นางสาว นฤมล บัวผุด โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5SE CNMI

172 นางสาว พัชริยา ไชยเชษฐ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 5NW CNMI

173 นางสาว พัณณิตา กงเรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

174 นางสาว พัทธมน ทองสวัสด์ิวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

175 นางสาว ไพลิน แก้วเขียว โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 5IC CNMI

176 นางสาว มัทธนา สัมมาสาโก โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE CNMI

177 นางสาว สุภาวดี ปอยบี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5SE CNMI

178 นางสาว อภิญญา ธนูศิลป์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 5SW CNMI

179 นางสาว กรรณิกา ปานโตนด โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องคลอด 4SE CNMI

180 นางสาว เจณิสตา มูลไธสง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม OGY2 CNMI

181 นางสาว เจติญา กล่ินเมธี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช OGY1 CNMI

182 นางสาว ณัฐพร เขียวจันต๊ิบ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องคลอด 4SE CNMI

183 นางสาว พรรณราย พุ่มวันเพ็ญ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 4NE CNMI

184 นางสาว ลภัสกร เจริญภูมิ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องคลอด 4SE CNMI

185 นางสาว วริศรา ภักดีบุรุษ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องคลอด 4SE CNMI

186 นางสาว วารุกา เผ่าน้อย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม OGY2 CNMI

187 นางสาว ศิระกาญจน์ แซ่ด่าน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยสูติกรรม 6SW CNMI

188 นางสาว ซารียา ซูมัด โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ORH CNMI

189 นางสาว ปัทมาวลัย ลัภยพร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 2TP CNMI

190 นางสาว ยวิษฐา ดวงใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชาย-หญิง 2TC CNMI

191 นางสาว วิศณี จินาจิ้น โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1RH CNMI

192 นางสาว สุนัดชา ลัดดา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1RH CNMI

193 นางสาว กฤติมาญ์ ต๊ิบบุญเรือง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 7SW CNMI

194 นางสาว จิตติกร ลาธิบุญธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 7SE CNMI

195 นางสาว เจนจิรา จันต๊ะสา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ 7NE CNMI

196 นางสาว ณัฐริกา เลิศนันทวิเชียร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม 7NW CNMI



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ฝ่ำยกำรพยำบำล สังกัด หน่วยงำน รหัสหน่วยงำน ได้หอพัก

แจ้งหอพักพยำบำล

รำยชื่อพยำบำลบรรจุใหม่ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

197 นางสาว ดวงแก้ว วาจาสิทธิเมฆ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง MDJ1 CNMI

198 นางสาว ดาวผ่องเพ็ญ ประกอบผล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC CNMI

199 นางสาว นภัสสร โพธิวิหค โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ 7NE CNMI

200 นางสาว วสพิมล ศรีทัตพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC CNMI

201 นางสาว ศิริกัญญา ปัญญาศุภโชติ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC CNMI

202 นาย กมล ลลิตาภรพงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC CNMI

203 นางสาว เจนจิรา ปิ่นแก้ว ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ORSK CNMI

204 นางสาว ปิยวรรณ อารีมิตร ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ORSK CNMI

205 นางสาว เมวิกา เทศสุวรรณ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ORSK CNMI

206 นางสาว หทัยชนก เสือสืบพันธุ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ORSK CNMI

1 รำยชื่อพยำบำล ที่ไดห้อพระนำง ใหไ้ปลงทะเบยีนเขำ้พักที่หอพักพยำบำล 3  ตดิตอ่คุณสริิมนต ์โทร 022011487 วันที่ 25 -29 มถุินำยน2561 เวลำ 08.00-16.00น

2 รำยชื่อพยำบำล ที่ไดห้อฟิวชั่น หอแอเรีย ใหไ้ปลงทะเบยีนเขำ้พักที่หอพักพยำบำล 5  ตดิตอ่คุณวิไลลกัษณ์ โทร 022011894  085 -2655010  วันที่ 25 -29 มถุินำยน2561 เวลำ 08.00-16.00น

3 รำยชื่อพยำบำล ที่ไดห้อพรีมำ่ ใหไ้ปลงทะเบยีนเขำ้พักที่หอพักพยำบำล 2  ตดิตอ่คุณสณุิสำ โทร 022011344  089-7716754 วันที่ 25 -29 มถุินำยน2561 เวลำ 08.00-16.00น

หมำยเหต ุ เตรียมรูปถ่ำยขนำด 1-2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป

สำมำรถแลกหอพักได ้โดยกำรจบัคู่แลก มำตดิตอ่พร้อมกันทั้ง 2 คน

กรุณำมำตดิตอ่ภำยในวันเวลำที่ก ำหนดไว้ หำกเกินก ำหนดจะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ์ในกำรเข้ำหอพัก


