
รายชือ่ศิษย์เก่ารุน่ที่ 1  (ปทีี่เข้าศึกษา ปกีารศึกษา 2550/ปทีี่ส าเร็จการศึกษา 2553/ปทีี่รับพระราชทานปริญญาบตัร 2554)
ชื่อ นามสกุล(ปัจจบุัน) ศาสนา วนัเกิด Email ที่อยู่ โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน(ปัจจบุัน)

1 นางสาว รังสินี สกุลงาม พทุธ 28/6/2532 am_p.r.a@hotmail.com 73 หมู่ 4  ต.ทา่งาม จ.ปราจีนบรีุ 25000 082-3302009 โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภยัภเูบ
ศร2 นางสาว อภญิญา บญุศรัทธา พทุธ 6/11/2531 koy_aut@hotmail.com 116 หมู่ 6 ต าบลสุขสวัสด์ิ จ.ศรีสะเกษ 33180 045-633561 โรงพยาบาลยันฮี แผนกฉุกเฉิน

3 นางสาว กนกวรรณ โคตรพฒัน์ พทุธ 5/9/2531 nooamp_+4333@hotmail.co
m

722 ถ.อนรรฆนาค จ.กาฬสินธุ ์46000 088-2482844 โรงพยาบาลยันฮี

4 นางสาว สุรวดี สันวิลาศ พทุธ 2/8/2531 rikajung_17@hotmail.com 47 หมู่ 8 ต.ทุ่งคลอง จ.กาฬสินธุ ์46180 086-2355572 โรงพยาบาลยันฮ๊

5 นางสาว อริยา รุ่งเรือง พทุธ 21/4/2532 champoo_ariya@hotmail.com 217/1 หมู่ 16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 087-5642068 รพ.ยันฮี

6 นางสาว จรีนันท์ พรหมสุ้ย พทุธ 16/12/2531 pumpim_we@hotmai.com 15 หมู่ 2 ต.โนนดาล จ.นครพนม 48120 081-1103301 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

7 นางสาว สุพตัรา นุ่นทอง พทุธ 1/10/2531 dow_dew16@hotmail.com 105/5 หมู่ 11 ต.ช้างซ้าย จ.สุราษฏร์ธานี 84160 088-0903924 โรงพยาบาลยันฮ๊

8 นางสาว สุภาวรรณ นพสุวรรณ์ พทุธ 10/6/2531 s50422300011@ssru.ac.th 225/1 หมู่ 7 ถ.พรุพ-ีควนศรี ต.ควนศรี จ.สุราษฏร์ธานี 
84270

086-8806993 โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

9 นางสาว เพยีงพร ธัญญะ พทุธ 2/7/2531 p_bbadboy@hotmail.com 178 หมู่ 5 ต.ปวั จ.น่าน 55120 089-8813919 รพ.เมโย

10 นางสาว สุนันทา ปดัธุลี พทุธ 7/12/2531 nuchsnoopy@hotmail.com 166 หมู่ 2 ต.โคกกลาง จ.นครราชสีมา 30180 080-0767914 ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อม
น้อย11 นางสาว วนิดา ฉัตรแก้ว พทุธ 17/5/2531 paaod_cp@hotmail.com 57 หมู่ 1 ต.นาหนัง จ.หนองคาย 43120 087-0317599 รพ.ยันฮี

12 นางสาว สุภารัตน์ บญุกัน พทุธ 30/6/2531 ao_suparat@hotmail.com 15 หมู่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ จ.สมุทรสาคร 
74110

085-4280049 บริษทั เพชรเกษมเวชกิจ จ ากัด 
โรงพยาบาลมหาชัย2

13 นางสาว สุธิดา กุลนิตย์ พทุธ 30/9/2531 bebaer_bung@hotmail.com 86/61 หมู่ 5  ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ จ.
สมุทรสาคร 74110

085-6889557 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่น
แนล อ้อมน้อย

14 นางสาว จุฑามาศ (สิงหป์ระเสริฐ)ทพิย์สุข พทุธ 16/12/2531 aere_sihello@hotmail.com 49/327 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม่ 
กรุงเทพมหานคร 10240

080-0790861 ถึงแก่กรรม

15 นางสาว ณัฐนิชา โสดาจันทร์ พทุธ 6/5/2531 paple_love601@hotmail.com 99 หมู่ 8 ต.แสนสุข จ.ร้อยเอ็ด 45140 087-8798362 โรงพยาบาลเมโย

16 นางสาว สุดารัตน์ ด าสุวรรณ พทุธ 23/6/2530 s50422300019@ssru.ac.th 10 หมู่ 6 ต.เสวียด จ.สุราษฏร์ธานี 84150 087-9041323 โรงพยาบาลเมโย

17 นางสาว ศศิธร ภษูาแก้ว พทุธ 12/1/2532 pat_nurse01@hotmail.com 164 หมู่ 10 ต.หนองแวง จ.ร้อยเอ็ด 45150 081-6591678 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

18 นางสาว จันทร์พมิพ์ สีหานาม พทุธ 26/7/2531 praw_goddess@hotmail.com 120 หมู่ 9 ต.หนองแวง จ.ร้อยเอ็ด 45150 087-9220026 โรงพยาบาลสุวรรณภมูิ

19 นางสาว รัตติกาล ศรีทอง พทุธ 12/11/2528 kookkai-pu@hotmail.com 52 หมู่ 2 ต.นิคมหว้ยผ้ึง จ.กาฬสินธุ ์46240 081-6110363 หอผู้ปว่ย 34

20 นางสาว ชรัญดา ราชเจริญ พทุธ 11/12/2531 eingly_nurse@hotmail.com 40 หมู่ 8 ต.โคกจาน จ.ศรีสะเกษ 33120 085-9234016 รพ.กรุงเทพคริสเตียน

21 นางสาว นันทพร รัตนสกุล พทุธ 13/11/2531 fahhezz13@hotmail.com 13 หมู่ 8 ต.สะเดียง จ.เพชรบรูณ์ 67000 080-0812341 โรงพยาบาลเวชธานี



22 นางสาว รุ่งนภา ขาวฟอง พทุธ 13/7/2531 aomkiku_25@hotmail.com 43 หมู่ 13 ถ.เวียงชัย-พญาเม็งราย ต.ดอนศิลา จ.
เชียงราย 57210

087-7168231 โรงพยาบาลยันฮี

23 นางสาว วัชรี พนัธ์เถร พทุธ 6/11/2529 beer_princess01@hotmail.co
m

32 หมู่ 5 ต.หนองหนิ จ.เลย 42190 087-8665162 รพสต. ขอนแก่น

24 นางสาว เบญจรัตน์ ใจตรง พทุธ 9/5/2532 pp_peckky01@hotmail.com 352 หมู่ 11 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบรีุ 72190 085-1434270 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่น
แนล หนองแขม

25 นางสาว สารินี สาวัน อิสลาม 24/6/2531 janney_06@hotmail.com 105/60 หมู่ 6 ต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส 96120 081-4230125 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 180/4 ถ.ระ
แงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส 96000

26 นาย สุขสันต์ บญุศรีรัมย์ พทุธ 15/3/2531 totokib_20@hotmail.com 43 หมู่ 12 ถนนโชคชัยเดชอุดม ต.ปงักู จ.บรีุรัมย์ 31140 083-3057110 โรงพยาบาลเพชรเกษม2

27 นางสาว รัตนา มะโน พทุธ 8/2/2531 oxygen_te@hotmail.com 11 หมู่ 6 ต.ตาดง จ.สุรินทร์ 32150 086-0297766 ร.พ เปาโล เมโมเรียล

28 นางสาว นิษา อินทเศียร พทุธ 28/5/2532 chorzaa@hotmail.com 5 หมู่ 6 ถ.กิง่แก้ว ต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ 10540 087-1255782 รพ.เปาโล สมุทรปราการ

29 นางสาว ปรียานุช สุขล้อม พทุธ 2/12/2531 koko_yuno@hotmail.com 164/1 หมู่ 10 ต.นิคม จ.บรีุรัมย์ 31150 089-4909579 โรงพยาบาลยันฮี

30 นางสาว จิณศุจี ช ารัมย์ พทุธ 18/11/2531 bina_602@hotmail.com 145 หมู่ 7 ถ.นิคมสมบรูณ์ ต.นิคม จ.บรีุรัมย์ 31150 085-2357288 โรงพยาบาลสตึก

31 นางสาว นาริน ปญัญาภู พทุธ 22/8/2531 okibo_spbo@hotmail.com 81 หมู่ 2 ต.เจดีย์ชัย จ.น่าน 55120 082-3220520 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

32 นางสาว อรชุลี จิตอารี พทุธ 11/7/2531 newsaka_2@hotmail.com 36/1 หมู่ 7 ต.สถาน จ.น่าน 55120 087-7129499 โรงพยาบาลเมโย

33 นาย ชาญฤทธิ์ กฤษณะสุวรรณ พทุธ 10/9/2524 chanrit_kiw@hotmail.com 287 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30280

087-9184794 โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

34 นางสาว สุรีย์ เรืองวงษ์ พทุธ 5/2/2531 sureesuja@hotmail.com 104 หมู่ 1 ต.เมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 24120 082-7030183 โรงพยาบาลเมโย

35 นางสาว ปริญา มัทปานัง พทุธ 18/3/2532 aomkarn1@hotmail.com 132 หมู่ 3 ต.ค าไฮ จ.ร้อยเอ็ด 45140 080-0681322 โรงพยาบาลเมโย

36 นางสาว ชูรัตน์ พนัธ์จันทร์ พทุธ 7/1/2531 s50422300039@ssru.ac.th 2 หมู่ 5 ต.ลมศักด์ิ จ.ศรีษะเกษ 33140 089-0061741 โรงพยาบาลยันฮี

37 นางสาว ประนอม สมบรูณ์ พทุธ 20/11/2532 pranom_lex@hotmail.com 3 หมู่ 9 ต.ศาลาล าดวน จ.สระแก้ว 27000 084-9350224 รพ.มหาชัย 2

38 นางสาว รัชนี เลิศศิริพงศ์พนัธ์ พทุธ 23/9/2531 kook_cla@hotmail.com 23/85 หมู่ 5 ซ.สุขสวัสด์ิ 14 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง
 จ.กรุงเทพมหานคร 10150

086-8128622 โรงพยาบาลยันฮี

39 นางสาว กุสุมา ดอนสีดา พทุธ 8/3/2532 ma-meaw_chai@hotmail.com 368 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.บา้นใหม่หนองไทร จ.สระแก้ว
 27120

087-1414242 ราชเทวี คลินิก

40 นาย เพทาย จันทานิตย์ พทุธ 2/1/2532 manutd-black@hotmail.com 276/2 หมู่ 4  ต.หนองคอนไทย จ.ชัยภมูิ 36110 084-3252328 บ.SOS (แทน่ขุดเจาะน้ ามัน)
41 นางสาว จรรยาภรณ์ เกตุอินรีย์ พทุธ 17/8/2531 mon_w_@hotmail.com 198 หมู่ 8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 37000 085-6116847



42 นางสาว ศิรินภา แก้วดี พทุธ 21/3/2529 yam_silinapa_nurse@hotmail.
com

5 หมู่ 4 ต.น าไคร้ จ.อุตรดิตถ์ 53110 086-8135383 โรงพยาบาลยันฮี

43 นางสาว เยาวพา แนวเถือ่น พทุธ 18/5/2531 noo-dolly@hotmail.com 85 หมู่ 7 ต.ศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 085-0473286 โรงพยาบาลมหาชัย 2

44 นางสาว วราภรณ์ แสงร่ืน พทุธ 16/8/2532 wt_deksuan@hotmail.com 1075 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 แขวง/เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700

084-7076161

45 นางสาว กิติวรรณ ขุนทอง พทุธ 14/9/2531 looknam18@hotmail.com 39/8 หมู่ 3 อ.บางไผ่ จ.นนทบรีุ 11000 087-2868293 โรงพยาบาลยันฮี

46 นางสาว เดือนกันยา พลูก๋ง พทุธ 10/9/2531 kik_3004@hotmail.com 29 หมู่ 19 ต.บงึ จ.ปทมุธานี 12150 084-1152581 โรงพยาบาลเมโย
47 นางสาว จริยา อายุวงษ์ พทุธ 26/9/2531 jariya_jew@hotmail.com 21 หมู่ 8 ต.ลมศักด์ิ จ.ศรีษะเกษ 33140 085-4914874 รพ.เมโย

48 นางสาว ประภา
พรรณ

ใยฤทธิ์ พทุธ 1/4/2529 kkk_nalak@hotmail.com 66 หมู่ 3 ต.ปาเว จ.สุราษฏร์ธานี 84110 087-6833617 โรงพยาบาลทกัษณิ
49 นางสาว เอมมิกา พรมจันทร์ พทุธ 5/12/2531 jom_int@hotmail.com 17 หมู่ 8 ต.ดงลาน จ.ร้อยเอ็ด 45000 087-9866869 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
50 นางสาว กานต์พชิ

ชา
ตองอ่อน พทุธ 8/7/2531 butter_cake_@hotmail.com 120/244 ซ.สรรพาวุธ ซอย 5  ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวง

บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
087-6921068 โรงพยาบาลเมโย

51 นางสาว อนุธิดา ศรีธรรมมา พทุธ 21/11/2531 puy_anuthida@hotmail.com 7 หมู่ 3 ต.หนองหนิ จ.ยโสธร 35000 084-5494470 รพ.เมโย

52 นางสาว สกลสุภา ค าโพธิ์ พทุธ 4/6/2531 lamon_aod@hotmail.com 84/1 หมู่ 3 ต.ปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 33140 081-2986310 โรงพยาบาลเมโย

53 นางสาว อัมฤทธิต์รา มะสุใส พทุธ 25/2/2530 ammarittra@hotmail.com 80 หมู่ 2 ต.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 087-1255936 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย54 นางสาว ปยิะทพิย์ แปน้ทอง พทุธ 14/9/2531 tuckky_nurse@hotmail.com 468/1 หมู่ 2 ต.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 72130 089-1142697 โรงพยาบาลเมโย

55 นางสาว ทพิย์ภาพร เพชรวารีรัตน์ พทุธ 2/9/2531 toytory_28@hotmail.com 24 หมู่ 6 ถ.บ าราศนราดูร ต.พลวง จ.จันทบรีุ 22210 039-452170 โรงพยาบาลเวชธานี

56 นางสาว อรศิริ สารจันทร์ พทุธ 9/1/2531 imkijunior_197@hotmail.com 114 หมู่ 1 ต.บุ่งค้า จ.ยโสธร 35120 083-3443170 รพ.ยันฮี

57 นางสาว ยุพเรศ ภาษี พทุธ 3/11/2531 kanew_11@hotmail.com 453 หมู่ 8 ถ.ภมูิวิถี ต.วังสะพงุ จ.เลย 42130 089-9688331 รพ.พญาไท2

58 นางสาว ศศิธร ขาวเขียว พทุธ 17/2/2532 ying_eq39@hotmail.com 745 หมู่ 2 ถ.ราษฏร์อุทศิ ต.ผักปงั จ.ชัยภมูิ 36110 086-7259756 โรงพยาบาลภเูขียว

59 นางสาว อุทยัวรรณ ลันละนา พทุธ 2/4/2532 bowbae32@hotmail.com 139 หมู่ 14 ต.บา้นแก้ง จ.ชัยภมูิ 36110 085-4962135 โรงพยาบาลเมโย

60 นางสาว จินตนาพร เอิบแก้ง พทุธ 23/3/2532 nu.64@hotmail.com 81 หมู่ 11  ต.บา้นแก้ง จ.ชัยภมูิ 36110 081-1833206 โรงพยาบาลภเูขียว

61 นาย เตชทตั (บญุโฮม)อัครธนารักษ์ พทุธ 7/3/2531 techathat.ak@ssru.ac.th 1/15 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 083-1255445 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

62 นางสาว วิไลลักษณ์ หลังจิ อิสลาม 10/4/2531 tun_10@hotmail.com 180 หมู่ 3 ถ.ยนตการก าธร ต.บา้นควน จ.สตูล 91140 087-3909598 โรงพยาบาลกรุงเทพ (หาดใหญ่)

63 นางสาว รัตนา สายสร้อย พทุธ 25/4/2528 rattana-s@hotmail.com 175/2 หมู่ 1 ต.นาบวั จ.สุรินทร์ 32000 089-9472206 ร.พ.เมโย

64 นางสาว จารุวรรณ ขันทอง พทุธ 14/2/2532 jaruwan32@hotmail.com 1785/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 10110

087-0264288 wholly medical clinic

65 นางสาว วชิราภรณ์ เผือกข า พทุธ 21/9/2531 maliya_27@hotmail.com 140 หมู่ 4 ต.นาโพธิ ์จ.ชุมพร 86130 086-5594970 โรงพยาบาลยันฮ๊
66 นางสาว สุนิสา โค้งรัตนะ พทุธ 16/9/2530 ying_narak_jung@hotmail.co

m
182 หมู่ 4 ถ.สุระนารายณ์ ต.ล านารายณ์ จ.ลพบรีุ 
15130

087-3251815 บริษทั ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัดมหาชน

67 นางสาว ภทัรภร เจริญรัมย์ พทุธ 18/5/2530 rungpkc@hotmail.com 34 หมู่ 9 ต.ปงักู จ.บรีุรัมย์ 31140 084-3599979 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

68 นางสาว อริสา เหล่ือมสีจันทร์ พทุธ 8/7/2531 mayarisa1988@hotmail.com 69 หมู่ 4 ต.หว้ยหมอนทอง จ.นครปฐม 73140 084-3575024 โรงพยาบาลก าแพงแสน

mailto:techathat.ak@ssru.ac.th


69 นางสาว ปริศนา พทุธจันทร์ พทุธ 9/1/2531 zakura_puypuy@hotmail.com 33 หมู 5 ต.บวัสลี จ.เชียงราย 57250 087-9978137 โรงพยาบาลเมโย

70 นางสาว จุฑารัตน์ เพง็ประพนัธ์ พทุธ 11/3/2531 jp_ann@hotmail.com 176 หมู่ 3 ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช 80310

083-1855370 โรงพยาบาลหวัเฉียว

71 นางสาว จุฬาลักษณ์ นวลเต็ม พทุธ 25/9/2531 mai_m.n@hotmail.com 22 หมู่ 15 ต.บา้นล านาว จ.นครศรีธรรมราช 80360 081-4483515 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภเูก็ต72 นางสาว อัมผกา กัดแดง พทุธ 22/9/2531 prang_pop@hotmail.com 97/3 หมู่ 6 ต.ปา่เลา จ.เพชรบรูณ์ 67000 084-0501374 รพ.เวชธานี

73 นางสาว ชุติมา มณีเนตร พทุธ 31/12/2530 tay_nurse@hotmail.com 80 หมู่ 2 ต.ทุ่งกระพงัโหม จ.นครปฐม 73140 087-0859150 รพ.ซานเปาโลหวัหนิ
74 นางสาว ไอลดา พวงสมบติั พทุธ 20/7/2531 s.nowlone@hotmail.com 168 หมู่ 2 ต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 084-9002099 รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

75 นางสาว อารันตญา ใจแน่น พทุธ 8/4/2527 aomam_one@hotmail.com 45 หมู่ 3 ต.โนนแดง จ.ขอนแก่น 40110 086-9810493 รพ.เลิดสิน

หมายเหตุ
ล าดับที่ 41 และ 44 ส าเร็จการศึกษาป ี2554


