
รายชือ่ศิษยเ์ก่ารุ่นที่ 5 (ปีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2557/ปีที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 2557)

สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร
1 นางสาว อนุสรา ปาลวัฒน์ 092-617-7324 144/50 แฟลตทหารเรือ ถ.ริมทาง

รถไฟ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260

รพ.สิรินธร ส านัก
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร

20 ซอยออ่นนุช 90 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250

02-328-6901-19 02-328-6920

2 นางสาว ณชารัศมิ์ ศรีไชย  085-983-
3440

349/80 ซ.ลาดพร้าว23 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงจนัทร์เกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

3 นางสาว นัฐวดี อาชาพานิช 090-024-6678 35 ม.8 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึง
กาฬ 38150

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

4 นางสาว พรนภา บุษมงคล 088-310-5700 49/2 ม.17 ต.คุ้มเกา่ อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์ 46160

รพ.ยนัฮี 454 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 90 
แขวงบางออ้ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร

0-2879-0300

5 นางสาว พรรณิภาภรณ์ ดวงผุยทอง 080-163-5950 231 ซ.เดชอดุม14 ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

6 นางสาว อริญาภรณ์ โครตปัญญา 098-491-7204 19 ม.1 ม.เหล่า อ.ค าชะลี จ.
มุกดาหาร 49110

รพ.วิภาราม 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง

0-2916-6391-2

7 นางสาว ฌิชาบูล สกลุรักษา 082-483-2982 26/2 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
 21000

รพ.แกลง จ.ระยอง 254 ถนน สุขมุวิท ต าบล ทาง
เกวียน อ าเภอ แกลง จงัหวัด

ระยอง

038 671 114

8 นางสาว นัทธนิชา โยคิน 099-106-9339 348 ม.3 ต.บ้านถอ่น อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย 43110

รพ.สมเด็จพระยพุราช 
ท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย

ถนนท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ต าบล
ท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัด

หนองคาย 43110

0-4240-0600

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

9 นางสาว นลินา การะน้อย 082-780-7276 182 ม.6 ต.มะธี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอด็
 45170

รพ.ร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ ถนนรณชัยชาญยทุธ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จ.ร้อยเอด็

043-518200-5

10 นางสาว สุภิญญา เพ็งแกว้ 083-184-1074 162 ม.4 ถ.ยนตระการก าธร ต.บ้าน
ควน อ.เมือง จ.สตูล 91140

รพ.นนทเวช จ.นนทบุรี 0/8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.
เมือง จ.นนทบุรี

0-2598-0102-7

11 นาย วสันต์ โทอาษา 081-750-4112 21 ม.7 บ.ป่าผาง ต.นาตงวัฒนา อ.
โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 47230

รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร

0-2310-3000

12 นางสาว นริศรา ประสพแสง 086-835-3786 19/42 ม.6 ต.พลูกาหลวง อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 20180

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

13 นางสาว ศิริพร กนัทะค า 089-955-5171 12 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
50240

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

14 นางสาว สุภาวดี ไร่วิชัย 084-526-9522 143 ม.2 ต.ดอนขสย อ.ดอนจาน จ.
กาฬสินธุ์ 46000

รพ.ราชวิถี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

0-2354-8108-37

15 นาย ชัชพงศ์ บุญบรรลุ 088-013-4814 183 ม.4 บ.ค าเตย พ.วารีราชเดช ต.
ค าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโวธร 35120

รพ.บ ารุงราษฎร์ 33 สุขมุวิท ซอย 3 ( นานาเหนือ)
 เขตวัฒนา

0-2667-1000

16 นางสาว เบญจวรรณ ทองสาย 098-259-2534 96 ม.1 ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 33000

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4

17 นางสาว พัชรียา สารคูณ 083-666-1848 19 บ.โนนเค็ง ม.6 ต.แขม อ.อทุุมพร
พิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

รพ.ศรีสะเกษ จงัหวัด
ศรีสะเกษ

859 ถนนกสิกรรม ต าบลเมืองใต้
 อ าเภอเมือง จงัหวัดศรีสะเกษ

045-617941-4

18 นางสาว สุภาภรณ์ บัวเผ่ือน 096-751-1612 99/710 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 67000

รพ.บางไผ่ 62 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160

02-457-0086 02-457-2215

19 นางสาว จฬุารัตน์ แกว้วงษา 098-258-2262 91 ม.2 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 
42100

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

20 นางสาว รัชนีกร เสียงล  า 086-374-6757 208 ม.3 ต.ค าชะอ ีอ.ค าชะอ ีจ.
มุกดาหาร 49110

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

21 นางสาว ปวีณา อดุมพล 098-854-1276 5 ม.13 บ้านปราสาทเทพสถติย ์ต.
ช่อผกา อ.ช านิ จ.บุรีรัมย ์31110

รพ.กรุงเทพ พัทยา จ.
ชลบุรี

301 หมู ่6 ถนนสุขมุวิท กม.143
 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง

 จงัหวัดชลบุรี 20150

+66 3825 9999 +66 3825 9990

22 นางสาว ชุติมา ระวาดชิต 081-975-6028 64 ม.9 ม.ม่อ ต.ชัญญา อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธุ์ 46130

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

23 นางสาว รจนา ดวงแสง 090-046-4399 35 ม.7 ต.เสืองขา้ว อ.ศรีรัตนะ อ.ศรี
สะเกษ 33240

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4

24 นางสาว พิมพ์วรัชญ์ อู่รัตนมณี 087-133-3727 84 ซ.เพชรเกษม79 แยก9 แขวง
หนองค้างพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

25 นางสาว จริาวรรณ เกณฑ์สาคู 092-461-2866 122 ม.2 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรนิมาน
 จ.ร้อยเอด็ 45180

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

26 นางสาว อไุรรัตน์ วรกลุ 083-547-4161 94/134 ม.ฟลอร่าวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ 
ซ.ฟลอร่าทิวลิป2 แขวงล าผักชี เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

รพ.สงขลา จงัหวัดสงขลา 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ต าบล
พะวง อ าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา

  90100

074-334074-6

27 นางสาว ล าแพน จนัทะสน 098-791-6051 78 ม.2 ต.กระหวัน อ.ขนุหาญ จ.ศรี
สะเกษ 33150

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

28 นางสาว นภสร เลิกนอก 092-442-5699 124 ม.1 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.
มหาสารคาม 44130

รพ.พีรเวช จ.
พระนครศรีอยธุยา

55/5 หมูท่ี่6 ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยธุยา 13000

035 801-
555,081-

7801519,081-
7765611

035 801-777

29 นางสาว กนกวรรณ เพชรสะแก 092-778-7750 44 ม.1 ต.หนองโอง่ อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี 72160

รพ.นนทเวช จ.นนทบุรี 0/8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.
เมือง จ.นนทบุรี

0-2598-0102-7

30 นางสาว ชลธิชา พลลาภ 094-404-4449 84 ม.14 ต.บัวขาว อ.กฉุนิารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ 46110

ยงัไม่ได้ท างาน

31 นางสาว หนึง่ฤทัย คงสิบ 097-120-0303 25 ม.6 ต.เมืองกาวุ้ง อ.บ้านไร่ จ.
อทุัยธานี 61180

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

32 นางสาว ศิรประภา สารคูณ 085-613-3548 19 ม.6 บ.โนนเค็ง ต.แขม อ.อทุุมพร
พิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

รพ.ศรีสะเกษ จงัหวัด
ศรีสะเกษ

859 ถนนกสิกรรม ต าบลเมืองใต้
 อ าเภอเมือง จงัหวัดศรีสะเกษ

045-617941-4

33 นางสาว ปาริฉตัร ผิวสุข 088-884-3910 30/14 ซ.รามอนิทรา127 ถ.ราม
อนิทรา แขวง/เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510

รพ.เสรีรักษ์ 44 เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขต 
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

34 นางสาว ลักษมี พยคัฆ์มะเริง 094-073-3855 229 ม.9 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190

รพ.เปาโล เมโมเรียล 
พหลโยธิน

670/1 ถนนพหลโยธิน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

0-2279-7000-9

35 นางสาว มณีรัตน์ ค านาค 094-498-6597 48 ม.5 ต.ท่าขา้ม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 86140

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

36 นางสาว อารีรัตน์ ทองปลิว 091-404-8278 130 ม.5 ต.บ้านตาล อ.บ าเหน็จณรงค์
 จ.ชัยภูมิ 36220

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

37 นางสาว อลิษา หาญค า 095-150-7141 262 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์ 67110

ยงัไม่ได้ท างาน



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

38 นาย วีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 086-996-7351 33 ซ.แยกสวนสยาม3 แยก11 ถ.ราม
อนิทรา แขวง/เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร 10230

รพ.สิรินธร ส านัก
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร

20 ซอยออ่นนุช 90 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250

02-328-6901-19 02-328-6920

39 นางสาว ศิริลักษณ์ ขนิาวงศ์ 094-659-0005 44 ม.2 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.
อ านาจเจริญ 37240

ยงัไม่ได้ท างาน

40 นางสาว วิลาวัลย์ โดรัมย์ 084-204-0976 7 ม.20 ต.เมืองจนัทร์ อ.เมืองจนัทร์ 
จ.ศรีสะเกษ 33120

ยงัไม่ได้ท างาน

41 นางสาว ชนากานต์ เหลืองทอง 081-857-6056 66/1 ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี 76110

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

42 นาย ไชยวัฒน์ ดอนเหลือม 087-242-7123 79 ม.9 ต.สิงห์ อ.สิงห์ จ.สุรินทร์ 
32150

รพ.ภูเกต็อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ.ภูเกต็

44 ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร. 9 
อ าเภอเมือง จ.ภูเกต็

076-249400

43 นางสาว ธนิตา จั่นทอง 086-416-5683 2218/10-427 ซ.กรุงเทพ-นนท4์6 ถ.
กรุงเทพ-นนท์ แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

รพ.นนทเวช จ.นนทบุรี 0/8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.
เมือง จ.นนทบุรี

0-2598-0102-7

44 นาย ถริวัจน์ วงศ์วาน 085-046-9105 89 ม.9 ต.ขยุ อ.ล าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา 30270

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

45 นางสาว ชลนภิส พวงผ่อง 084-568-0347 102 ม.17 ต.โพธิ์งาม อ.ประจนัตา
คาม จ.ปราจนีบุรี 25130

รพ.บ าราศนราดูร จ.
นนทบุรี

ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จ.นนทบุรี

0-2951-1168-79

46 นางสาว ศดานันท์ แสงเมือง 085-009-3783 14/2903 ม.1 ม.บัวทองธานี ซ.5/11
 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.

นนทบุรี 11110

รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ด า ต าบลใน
เมือง, อ าเภอเมือง จงัหวัด

พิษณุโลก, 65000.

055-212-222, 
055-211-669 

47 นางสาว อมราพร เงินใส 095-830-3576 6 ม.3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ด าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี 70210

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

48 นางสาว พรรณมาศ ตัสโต 083-969-0665 33 ม.4 ต.นาระอึ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 
86000

รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ
 จ.ชุมพร

ถนนพิศิษฐพยาบาล ต าบลท่า
ตะเภา อ าเภอเมือง จ.ชุมพร

077-505940-3

49 นางสาว จฑุารัตน์ ภูลายยาว 093-417-7074 61 ม.6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์ 46170

รพ.บางไผ่ 62 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160

02-457-0086 02-457-2215

50 นางสาว รุ่งรวี โกฎเพชร 080-528-2704 135 ม.3 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 
86100

รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ
 จ.ชุมพร

ถนนพิศิษฐพยาบาล ต าบลท่า
ตะเภา อ าเภอเมือง จ.ชุมพร

077-505940-3

51 นางสาว ฐิตาภา การะเกษ 087-314-5007 161 ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 
42170

รพ.นาแห้ว จ.เลย 80 ม.5 ต.นาแห้ว, อ.นาแห้ว, 
Loei 42170

042 897 039

52 นางสาว กรองพลอย มิง่ขวัญ 089-740-1574 28/2 ม.2 ต.ดวนทอง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยธุยา 13110

รพ.พระนครศรีอยธุยา 46/1 อู่ทอง อ าเภอ 
พระนครศรีอยธุยา 
พระนครศรีอยธุยา

035 211 888

53 นางสาว นงค์รักษ์ เดือยพิมพ์ 089-941-4522 292 ม.7 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

รพ.พญาไท3 207/26 ถนนเพชรเกษม 17-19 
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ

0-2467-1111

54 นางสาว กญัญาลักษณ์ เกตุสุวรรณ์ 082-487-3175 34/314 ซ.ประชาอทุิศ10 ถ.ช่าง
อากาศอทุิศ แขวง/เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 10210

รพ.วิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตัุกร 
กรุงเทพมหานคร

0-2561-1260-7

55 นางสาว นิญาดา กล่ าคลองตัน 088-228-2896 36/4 ม.5 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73110

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

56 นาย วัชระ พวงสุดรัก 087-359-4286 41/1 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย7 ต.ขนุ
แกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

57 นางสาว กนัธิมา มัน่ทอง 085-533-2390 25/1 ม.1 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์ 67220

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

58 นางสาว ชนาภา บุญโสภิณ 082-780-0423 156 ม.13 ต.หนองขาม อ.แกง่คร้อ 
จ.ชัยภูมิ 36150

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

59 นางสาว จริุนทรา วารินทร์ 080-435-1818 30 ม.6 บ้านหนองจอก ต.เหล่าน้อย 
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ 45120

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

60 นางสาว กญัสมา กรอบมุข 081-422-3599 36/8 ม.3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 12130

รพ.นนทเวช จ.นนทบุรี 0/8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.
เมือง จ.นนทบุรี

0-2598-0102-7

61 นางสาว สุวิภา อาษากจิ 084-684-9221 206 ม.13 ต.ปะหลาน จ.พยคัภูมิพิสัย
 จ.มหาสารคาม 44110

รพ.บุรีรัมย์ 18 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง

044-615001-2

62 นางสาว กชมน ใจอยู่ 083-134-6398 56 ม.4 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน
 จ.สมุทรสาคร 74110

รพ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร

198 หมู ่1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประ
โทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.

สมุทรสาคร 74120

034-419555 034-419567

63 นางสาว เครือวัลย์ ธรรมกลุ 095-975-4992 115 ม.3 ต.แกง่ศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.
เลย 42230

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

64 นางสาว นิตยา ทองรอด 092-905-0832 2311 ม.5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร 
จ.พัทลุง 93000

รพ.วัฒนแพทย ์จ.ตรัง 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ. 
เมือง จ.ตรัง 92000 

0-7520-5555 

65 นางสาว วรรณวิภา สัมฤทธิ์ผล 081-963-4349 181/13 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80000

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

66 นางสาว กรรณิกา ชูกล่ิน 081-772-3768 29/110 ม.6 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.
นราธิวาส 96190

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

67 นางสาว สายชล โค้วสกลุ 092-382-8216 61/1 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี 71150

รพ.เกษมราษฎร์ 
ประชาชื่น

950 ถนนประชาชื่น บางซ่ือ 
กรุงเทพ 10800

02-910-1600-45 02-910-1649

68 นางสาว ขนิษฐา มังฉกรรจ์ 089-751-5619 6/7 บ.หนองแดนน้อย ต.บุง่ค้า อ.เล็ง
นกทา จ.ยโสธร 35120

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

69 นางสาว รุจริดา อตุมะ 087-362-1820 14 ม.2 ต.น  าช า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
54130

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

70 นางสาว ปริยาภรณ์ แสนสุข 083-417-1007 5 ม.6 บ.หนองสูงใหม่ ต.หนองสูง
เหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

71 นางสาว ศุภลักษณ์ ลือก าลัง 080-479-4639 48 ม.14 บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ยงัไม่ได้ท างาน

72 นาย สุทธิวัฒน์ อนุวงศ์ 089-079-1216 116/1 ม.1 บ้านขวักา่ย อ.วานรนิวาส
 จ.สกลนคร 47120

ยงัไม่ได้ท างาน

73 นางสาว ชลนภา สมบูรณ์ศักด์ิศิริ 087-995-0718 48 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.
นครนายก 26000

รพ.ภูเกต็อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ.ภูเกต็

44 ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร. 9 
อ าเภอเมือง จ.ภูเกต็

076-249400

74 นางสาว เกสรา บุญน า 085-565-4115 87 ม.19 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.
นครปฐม 73190

รพ.พระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2746-7567-9

75 นางสาว วิลาวรรณ ใจแปง 085-871-9203 130/20 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
 จ.นนทบุรี 11120

รพ.นนทเวช จ.นนทบุรี 0/8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.
เมือง จ.นนทบุรี

0-2598-0102-7

76 นางสาว สุพัตรา ขาวฟอง 091-698-9939 43/13 ม.13 ต.ดอนสิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย 57210

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

77 นางสาว ตติญาภรณ์ นามแสง 090-660-5709 184 ม.7 ตรอกศรีผดุง ต.ศรีสุทโธ อ.
บ้านดุง จ.อดุรธานี 41190

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

78 นางสาว ปรียาภรณ์ สุขเกษม 084-603-1150 640/9 ม.3 ซ.ประปา 1 ต.เจนจบทิศ
 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแกน่ 

40110

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

79 นางสาว วาทิยา สิทธิเสนา 090-349-5753 36 ม.4 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะ
เกษ 33140

รพ.เอกชล 68/3 ต าบล บ้านสวน อ าเภอ
เมืองชลบุรี ชลบุรี

038 273 840

80 นางสาว เกษติยา แสงเพ็ง 091-769-2649 30 ม.4 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะ
เกษ 33140

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

81 นางสาว จงถนอมพรรณ จนัทร์รักษ์ 083-075-0855 110/1 ม.9 ถ.สวรรค์วิถ ีซ.50 ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

60000

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

82 นาย ขจรศักด์ิ ทองทิพย์ 080-514-3673 224 ม.11 ถ.ท่าบ่อ-บ้านผื อ ต.ท่าบ่อ
 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

รพ.สมเด็จพระยพุราช 
ท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย

ถนนท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ต าบล
ท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัด

หนองคาย 43110

0-4240-0600

83 นางสาว อจัฉรา เสือพิมพา 081-766-3716 99 ม.5 บ้านโคกขา่ ต.ศรีสมเด็จ อ.
ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอด็ 45000

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

84 นาย ธนกฤต อตุรธิยางค์ 097-056-5024 162 ม.13 บ้านนาดาว ต.ท่าบ่อ อ.
ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

ยงัไม่ได้ท างาน

85 นางสาว โชติกา สุทธิสุข 090-653-2890 37 ม.4 บ้านศรีโพนทอง ต.ท่าหาด
ยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอด็ 43110

รพ.บางไผ่ 62 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160

02-457-0086 02-457-2215

86 นางสาว ภาวิณี พื นชมภู 091-874-0562 225/1 ม.2 หมูบ่้านดงประเสริฐ ต.
ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ 45120

รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร

0-2310-3000

87 นางสาว วันวิสาข์ แสงแดง 089-455-5753 108 ม.5 ต.ห้วยส าราญ อ.ขขุนัธ์ จ.
ศรีสะเกษ 33140

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

88 นางสาว นัตติยามล สังสุดแท้ 081-055-7024 50 ม.10 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย 36110

รพ.หนองคาย 158 ถนนมีชัย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง

042-413456-65

89 นาย ธนวัฒน์ บุตตะเขยีว 085-311-4170 134 ม.12 ต.โอโล อ.ภูเขยีว จ.ชัยภูมิ 
36110

รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร

0-2310-3000

90 นางสาว อจัฉราวรรณ สารพันธ์ 089-629-7916 37 ม.3 บ้านตะเคียน ต.คอโค อ.เมือง
 จ.สุรินทร์ 32000

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4

91 นางสาว ปรีดาวรรณ เทศธรรม 086-905-0397 54/279 เสริมศิริคอนโด ซ.พหลโยธิน
 59 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กทม.

10220

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4

92 นาย ปณัยกร ถาวร 081-305-4587 38/1 ม.2 ต.โยธะกา อ.บางน  าเปรี ยว
 จ.ฉะเชิงเทรา 24150

รพ.พระพุทธโสธร จ.
ฉะเชิงเทรา

174 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

038-513840

93 นาย ปุรวัฒน์ สมรัตน์ 086-409-3577 325 ม.6 ต.กนัทรอม อ.ขนุหาญ จ.
ศรีสะเกษ 33150

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

94 นาย ธีรเมท ภูค าศักด์ิ 086-096-3985 69 ม.5 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.
สระแกว้ 27120

รพ.วิชัยเวช ออ้มน้อย 
จ.สมุทรสาคร

74/5 หมู ่4 ถ. เพชรเกษม ต. 
ออ้มน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.

สมุทรสาคร

0-2431-0070

95 นาย สุทธิเกยีรติ แช่มช้อย 087-063-6136 138 ม.3 ต.ท่าหินฏงม อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ 36000

รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยภูมิ

044-837100-3

96 นางสาว สุภิญญา โพธิ์เส็ง 081-046-0130 163 ม.6 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์ 67140

รพ.ยนัฮี 454 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 90 
แขวงบางออ้ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร

0-2879-0300



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

97 นางสาว อษุณีย์ ไกรสมดี 087-502-2202 10 ม.3 ต.บ้านล่ี อ.บางปะหัน จ.
อยธุยา 13220

รพ.พระนครศรีอยธุยา 46/1 อู่ทอง อ าเภอ 
พระนครศรีอยธุยา 
พระนครศรีอยธุยา

035 211 888

98 นางสาว กวิสรา หอมบุญ ยงัไม่ได้ท างาน
99 นาย กษิดิศ ใจทัศน์ 095-885-5853 47/1 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.

มุกดาหาร 49120
รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร
0-2310-3000

100 นางสาว อารดา แดงงาม 088-869-0963 76 ม.6 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร 47220

รพ.เปาโล เมโมเรียล 
พหลโยธิน

670/1 ถนนพหลโยธิน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

0-2279-7000-9

101 นางสาว รุ่งทิพย์ คนคล่อง 091-043-7571 86 ม.6 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 76000

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

102 นางสาว สุกญัญา บุราณสาร 081-627-0244 24 ม.26 ต.สว่างแดนดิน .สว่างแดน
ดิน จ.สกลนคร 47110

รพ.เอกชล 68/3 ต าบล บ้านสวน อ าเภอ
เมืองชลบุรี ชลบุรี

038 273 840

103 นางสาว ภัทรียา บุญพินิจ 080-175-7390 283 ม.2 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร
 จ.สกลนคร 47000

รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร

0-2310-3000

104 นางสาว ไพลิน จนัทร์อว้น 093-584-1885 70 ม.4 ต.โคกกอ่ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
38000

รพ.ราชวิถี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

0-2354-8108-37

105 นางสาว กาญจนา บุญญานุสนธิ์ 089-609-4096 241 ม.6 ต.บ้านแกว้ อ.ภูเขยีว จ.
ชัยภูมิ 36110

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

106 นางสาว อาภาภรณ์ สีโสดา 094-335-9414 76 ม.4 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 
32160

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4

107 นางสาว สุชาดา ทองยงั 095-745-0908 20 ม.10 บ้านโชคชัย ต.ดงมอน อ.
เมือง จ.มุกดาหาร 49000

รพ.นนทเวช จ.นนทบุรี 0/8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.
เมือง จ.นนทบุรี

0-2598-0102-7



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

108 นางสาว ประภาพรรณ โกมินแดง 086-472-0386 74 ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0-2731-7000

109 นางสาว ธิดารัตน์ เขม้พิมพ์ 084-380-0283 67 ม.14 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.
ชัยนาท 17140

รพ.พญาไท2 943 ถนนพหลโยธิน 1-3 แขวง
สามเสนใน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร

0-2617-2444

110 นางสาว เกษศิริน อาจอกัษร 087-860-0282 19 ม.4 ต.จมุพล อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย 43120

รพ.เปาโล เมโมเรียล 
พหลโยธิน

670/1 ถนนพหลโยธิน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

0-2279-7000-9

111 นางสาว พฤกษา สังคบุตร 086-900-3080 226 ม.13 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อบุลราชธานี 34110

ยงัไม่ได้ท างาน

112 นางสาว ศรัญญา สุทธิขนั 097-140-0019 108 ม.9  ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอด็ 45140

รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร

0-2310-3000

113 นางสาว ปัทมวรรณ เทพมะที 089-375-5593 24 ม.3 ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา 30180

รพ.พญาไท1 64 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2642-7373

114 นางสาว วีรยา เชื อบุญมี 089-523-0455 172 ม.6 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.
สระแกว้ 27250

รพ.กรุงเทพ 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ 47 กรุงเทพมหานคร

0-2310-3000

115 นางสาว เสาวลักษณ์ วงษาโคตร 087-364-8145 118/24 ม.9 ซ.วัดเพลินเพชร ถ.พุทธ
มณฑลสาย 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73210

รพ.พญาไท3 207/26 ถนนเพชรเกษม 17-19 
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร

0-2467-1111

116 นางสาว เสาวลักษณ์ ชูสิน 094-9585224 43 ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
 86180

รพ.ศิริราชปิยมหาราช
การุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

10700

1474

117 นางสาว รัชฎาพร ป้องค าเหล็ก 087-720-0740 203 ม.9 บ้านโคกสะอาด ต.บ้านแกง้
 อ.ภูเขยีว จ.ชัยภูมิ 36110

รพ.เมโย 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน ส่ีแยก
เกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร

0-2579-1770-4



สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่ท างาน โทรศัพท์ โทรสาร

ขอ้มูลการท างาน
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร., ที่อยู่ที่ติดต่อได้

118 นางสาว ปานิสรา พวงมะณี 082-410-2375 41 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 67000

รพ.เพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์

203 ถนนสามัคคีชัย ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

056-712235-9

119 นางสาว วนิดา ไขประภาย 086-393-9136 224/19 ซ.สมพงษ์ ถ.สมพงษ์วิทยา 
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

47000

รพ.พญาไท2 943 ถนนพหลโยธิน 1-3 แขวง
สามเสนใน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร

0-2617-2444

120 นางสาว พวงรัตน์ ด้วงโสน 087-678-3243 85 ม.5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

รพ.พญาไท1 64 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

0-2642-7373

หมายเหตุ
ล าดับที่ 30,37,39,40,71,72,98 และ 111 ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา


