
ศิษยเ์ก่ารุ่นที ่2 (ปทีีเ่ขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2551/ปทีีส่าเร็จการศึกษา 2554/ปทีีร่ับพระราชทานปริญญาบตัร 2555)
ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล(ปจัจุบนั) ศาสนา วันเกิด Email ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ ชือ่หน่วยงาน (ปจัจุบนั)

1 นาย ธวัชชัย อดุมพืช ไม่
นบั
ถือ

2/3/2531 T-Tawatchai@hotmail.com 33/2 ถ.ศรีปทุม ต.มกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 
49000 081-262526 Pathlab Thailand

2 นางสาว นนทนยี์ ค าสุเรศ พุทธ 31/3/2533 nontanee_y@hotmail.com 90 หมู ่4 ต.หนองตาไก ้อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอด็ 45230 085-3841709  -

3 นางสาว มนิตรา จันทะขึน้ ไม่
นบั

9/12/2532 Mintra_sakon@hotmail.com 1 หมู ่9 ต.นามอ่ง อ.กดุบาด จ.สกลนคร 087-0749125 แพทย์สมชาย เวชกรรม

4 นางสาว

กมลทิพย์ โพธิ์รินทร์ พุทธ 1/10/2532 youmio@hptmail.com 24 หมู ่11 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
44170

087-6789760

 -

5 นางสาว

แพรวไพลิน อนสุาย พุทธ 21/12/2532 fon_poppop@hotmail.com 1 แฟลตข้าราชการต ารวจ แขวงดอกไม ้เขตประเวศ
 กทม. 10250

083-1913713 โรงพยาบาลไทยนครินทร์

6 นาย อานสิงส์ จันประทักษ์ พุทธ 19/1/2532 bake_shoppe@hotmail.com 37/9 ต.ขวาว อ.เสลภมู ิจ.ร้อยเอด็ 45120 084-6588091
โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี

7 นางสาว อจัจิมา จันทรานสุรณ์ พุทธ 14/7/2532 nok_ajji@hotmail.com 14 หมู ่2 ต.เขาขีฝ้อย อ.ทัพทัน จ.อทุัยธาน ี61120 081-8881532 โรงพยาบาลศิครินทร์

8 นางสาว นลุิบล รุ่งเพ็ชรวงศ์ พุทธ 6/1/2533 choco_bunanza@hotmail.com 9 ถ.หนา้เมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000
091-414-0151 043-
244042

โรงพยาบาลสมติิเวช
สุขุมวิท

9 นางสาว

วีรยา พิมพ์แสนศรี พุทธ 21/6/2531 anny_love_21@hotmail.com 134 หมู ่12 บา้นโนนส าราญ ถ.สารคาม-วาปปีทุม 
ต.แวงนา่น อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000

086-3991370 
043740322

โรงพยาบาลรามค าแหง

10 นางสาว กณัฑรัตน์ มัง่มี พุทธ 21/10/2532 babiebu_boom@hotmail.com 315 หมู ่11 ต.บา้นแลง อ.เมอืง จ.ล าปาง 52000 087-5665067 บจก.เฟอร์เพค โมบายแคร์

11 นางสาว จารุวรรณ สีช านิ พุทธ 23/1/2533 sine_nicesincerity@hotmail.com 180 หมู ่4 ต.วังหมนั อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท 17120 086-4137227 โรงพยาบาลกรุงเทพ

12 นางสาว

สุภารัตน์ ประสิทธิ์ศาสตร์ พุทธ 6/3/2533 Tangmo_jame@hotmail.com 88/454 หมูบ่า้นภทัราวรรณ ถ.ละหาร-ล าโพ ต.ละ
หาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110

02-9249546 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

13 นางสาว

นชุรัตน์ เขตเจริญ พุทธ 9/9/2532 Nuknick_99_22@hotmail.com 90/6 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มกุดาหาร อ.เมอืง จ.
มกุดาหาร 49000

089-9369978 ของขวัญคลินกิเวชกรรม

14 นางสาว

ภทัรวดี ธาตุดี พุทธ 22/8/2532 Tepratree_kae@hotmail.com 117 หมู ่1 ต าบลและอ าเภอ บางไผ่ จ.ขอนแกน่ 
40110

084-9343168 โรงพยาบาลรามาธิบดี

15 นางสาว
นฐัฐิญา แกว้แสน พุทธ 6/11/2532 fon_nofann18839@hotmail.com 129/1 หมู ่7 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

80110
087-8913364 โรงพยาบาลพญาไท 2

16 นางสาว

อจัราภรณ์ กะลาสี พุทธ 1/4/2532 enjoy-1731@hotmail.com 97 หมู ่5 ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.
กระบี ่80110

083-3634959 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

17 นางสาว พรรณทิพย์ภา พาแกว้ พุทธ s51122230020@ssru.ac.th



18 นางสาว ปวณา พนมวาสน์ พุทธ 17/12/2531 Paoice2@hotmail.com 99/3 หมู ่3 ต.นครชุม อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 084-8207535 ,087-
0066067

โรงพยาบาลสมติิเวช 
สุขุมวิท

19 นางสาว พรพรรณ สร้อยอดุม พุทธ 12/5/2531 jomlover@hotmail.com 192/23 หมู ่12 ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.
ร้อยเอด็ 45000

087-0081399 043-
656515

โรงพยาบาลเปาโล

20 นางสาว ศศิวิมล บญุยัง พุทธ 12/2/2533 kakakif@hotmail.com 7 หมู ่6 ถ.ท่าเรือ-วังแดง ต.ท่าเจ้าสนกุ อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา 13130

085-4202310 โรงพยาบาลรามาธิบดี

21 นางสาว สุพินญา อกัษร พุทธ 5/3/2533 Supinya-51@hotmail.com 18 หมู ่3  บ.หนองแคน ต.บางแห อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอด็ 45140

084-9541073

22 นางสาว จอมกมล จันทร์เมอืง พุทธ 8/1/2533 dekdee_14600@hotmail.com 16/22 หมู ่11 ซ.จรัญสนทิวงศ์ 35 แขวงบางพรม 
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพ 10170

094-5473461 สถาบนัจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา

23 นางสาว เสาวลักษณ์ ลาภใหญ่ พุทธ 26/5/2533 beerlove_atm@hotmail.com 141/16 หมู ่7 ถ.บางบวัทอง-สุพรรณบรีุ ต.ละหาร 
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110

085-5089814 โรงพยาบาลปทุมเวช

24 นางสาว วาทินนัท์ โล่หน์ารายณ์ พุทธ 6/6/2532 Vathinan_jang@hotmail.com 1 หมู ่8 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 
31110

085-2252141 โรงพยาบาลนางรอง 
บรีุรัมย์

25 นางสาว กฤตาภรณ์ ทวีเงิน พุทธ 20/11/2532 namprig_noom1320@hotmail.com 78 หมู ่13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมู ิ
36140

085-1053442 044-
848341

โรงพยาบาลชุมแพ

26 นางสาว นศิรา จ ารองเพ็ง พุทธ 24/3/2533 Hwan_bb34@hotmail.com 98 หมู ่8บ.หนองแดง ต.บา้นบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.
ร้อยเอด็ 45000

085-3146933 โรงพยาบาลทรวงอก

27 นางสาว วารุณี กองพิมพ์ พุทธ 9/6/2532 Loveae_ae@hotmail.com 49 หมู ่4 บา้นหนองสรวง ต.หนองเรือ อ.เมอืง จ.
ยโสธร 35000

086-8703169 045-
735221

รพ.พญาไท2

28 นาย ทนงศักด์ิ โพธิ์หล้า พุทธ 13/11/2531 tu_nursing@hotmail.com 109/1 หมู ่3 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบวัล าภ ู
39170

083-8191700 089-
5707396

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

29 นางสาว อรทัย มตัริ พุทธ 14/3/2532 Noisezaa_14@hotmail.com 13 หมู ่10 บา้นศรีสมเด็จ ต าบล/อ าเภอศรีสมเด็จ 
จ.ร้อยเอด็ 45000

066-379117 Paolo memorial 
hospital

30 นางสาว สุลักษณีิ เอีย๊บทวี พุทธ 20/12/2532 Ladiizmint@hotmail.com 725 หมู ่12 ซ.ราชครู ต าบลและอ าเภอ สว่างแดน
ดิน จ.สกลนคร 47110

089-8614419 โรงพยาบาลกรุงเทพ อดุร

31 นางสาว จารุวรรณ กองก่ า พุทธ 27/7/2532 ST2713@hotmail.com 79/3 หมู ่7 ต.บา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 24120

086-1096523 โรงพยาบาลกรุงเทพ



32 นางสาว ปวีณา ศรีนาค พุทธ 1/8/2533 military_simply@hotmail.com 301/410 หมู ่7 ต.เขาพระงาม อ.เมอืงลพบรีุ จ.
ลพบรีุ 15160

084-9218263 086-
1305144

โรงพยาบาลพระนารายม
หาราช

33 นางสาว วาสนา รุ่งเรือง พุทธ 16/1/2533 skyfafafafa@hotmail.com 470 หมู ่9 บา้นหนองแวง ต.โอโล อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ
 36110

087-6538730 ผู้ปว่ยนอก

34 นางสาว วันใหม่ มทีรงธรรม พุทธ 1/1/2532 wanfamai_bigbody@hotmail.com 36/4 หมู ่5 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 60120

084-8221198 โรงพยาบาลเสรีรักษ์

35 นางสาว วิชุดา สุวรรณทอง พุทธ 9/4/2532 Oung-ying@hotmail.com 94/1 หมู ่13 บา้นลันแต้อดุมสุข ต.เทพรักษา 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

085-4946485 085-
4946486

โรงพยาบาลเปาโล เมโม
เรียล

36 นางสาว สายฝน เรืองเดช พุทธ 20/9/2532 phonn.sa@hotmail.com 113 หมู ่17 ต.ทุ่งใหญ่ ต.กนัทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
33110

089-6293409 โรงพยาบาลรามาธิบดี

37 นางสาว วรนชุ สุขศรี พุทธ 19/10/2532 th_nooj@hotmail.com 160 หมู ่2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 087-1273861 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์3

38 นางสาว รัตนาภรณ์ อาจผักปงั พุทธ 9/8/2532 Bew_Nursing@hotmail.com 387 หมู ่2 ถ.ราษฏร์อทุิศ ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.
ชัยภมู ิ36110

087-9659860  -

39 นางสาว พรพิชญา รัตนศฤงค์ พุทธ 31/7/2532 Aumigojung_AUKA@hotmail.com 101 หมู ่2 ต.บา้นแวง อ.พุทไธสง จ.บรีุรัมย์ 31120 084-4747334 086-
2571676

โรงพยาบาลพุทไธสง

40 นาย มานพ ศรีประไหม พุทธ 28/8/2532 Posai_nod@hotmail.com 43 หมู ่2 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 085-7447492 084-
6042377

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ศูนย์วิจัย41 นางสาว สุนสิา สุขเอบิ พุทธ 6/10/2532 s51122230055@ssru.ac.th 191 หมู ่2 ต.ศาลาล าดวน จ.สระแกว้ 27000 087-1339120 089-

0430000

42 นาย สุรศักด์ิ เพ็ญแสง พุทธ 21/1/2531 talent_2323@hotmail.com 1/684 หมู ่7 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
73180

087-3143694 หอ้งฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี

43 นางสาว ณิรชา สุภาวงศ์ คริสต์ 25/3/2532 meen_straw@hotmail.com 124/8 หมู ่1 ต าบลและอ าเภอมะขาม จ.จันทบรีุ 
22150

083-1126401 โรงพยาบาลกรุงเทพ

44 นางสาว จิรชยา พิมายนอก พุทธ 6/5/2532 fon_love@live.com 85/1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี ่จ.บรีุรัมย์ 31210 085-6578461  -

45 นาย ศราวุฒิ พิมพ์วงศ์ พุทธ 1/2/2533 suboonscious59@hotmail.com 272 หมู ่5 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี ่จ.บรีุรัมย์ 31210 044-653194 084-
9842659

โรงพยาบาลบา้นกรวด 
ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

46 นางสาว สุนนัทา ใยดี พุทธ 12/2/2533 self-Concept@hotmail.com 59 หมู ่7 ต.ดงคร่ังนอ้ย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอด็ 
45150

084-3905478 085-
0486157

แผนกทางเดินอาหารและ
ตับ

47 นางสาว กาญจนา วงษข์วัญเมอืง พุทธ 2/5/2531 nana_nurse0223@hotmail.com 95 หมู ่2 ต.หนองลู อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 
71240

086-6550458 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ



48 นางสาว ดวงพร มนุตรีประถม พุทธ 12/11/2532 T_Duangphorn@hotmail.com 53/10 บ.โนนสวรรค์ ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม 44210

0852752434 
0878637138

โรงพยาบาลราชวิถี

49 นางสาว สุกญัญา ค าศิลา พุทธ 26/9/2530 nada_1326@hotmail.com 15/9 บ.ไชยวาร ต.หนองบวั อ.หนองกงุศรี จ.
กาฬสินธุ์ 46220

087-4734176  -

50 นางสาว โชติกา ชัยรถ พุทธ 23/2/2533 jui_yayaya@hotmail.com 20 หมู ่4 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 40190

083-6648336 โรงพยาบาลรามาธิบดี

51 นางสาว ศุจิกา รัษฎาเพ็ชร พุทธ 14/4/2532 Aoobaif-2532@hotmail.com 71/1 หมู ่10 ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืง จ.กระบี ่81000 095-0364071 โรงพยาบาลกระบี่
นครินทร์อนิเตอร์เนชัน่
แนล52 นางสาว สุปรีดา ธนะขว้าง พุทธ 10/11/2532 Mix_supreeda@hotmail.com 179 หมู ่ 7 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.นา่น 55140 081-2890157 โรงพยาบาลยันฮี ถ.จรัญ
สนทิวงศ์ แขวงบางออ้ 
เขตบางพลัด กทม. 10700

53 นางสาว เอมอมร อกัษรศักด์ิ พุทธ 1/8/2532 miew_aim@hotmail.com 88 หมู ่1 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 083-6751910 089-
7148450

Paolo memorial 
hospital

54 นางสาว วิไลลักษณ์ ภลูายยาว พุทธ 13/9/2532 Picklovely_jaejung@hotmail.com 217/16 บา้นหวันาค า ต.หวันาค า อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์ 46120

087-6861296 รพ.เปาโลเมโมเรียล 
พหลโยธิน

55 นางสาว กญัญาณัฐ วานนุาม พุทธ 19/1/2532 i_loveable_loveful@hotmail.com 91 หมู ่6 ต าบลและอ าเภอน้ าโสม จ.อดุรธาน ี41210 083-4137596

56 นาย พีรพงษ์ ผิวผ่อง พุทธ 4/6/2530 numpul@hotmail.com 100 หมู ่1 ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 67110 087-1037081

57 นางสาว อนสุรา พรมเสน พุทธ 29/8/2533 arm_gezaa@hotmail.com 70 หมู ่3 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 
27260

086-1098001 โรงพยาบาลเปาโลเมโม
เรียล สะพานควาย

58 นางสาว กญัญารัตน์ ช้างทองค า พุทธ 7/9/2532 top-noon@hotmail.com 45/2 หมู ่5 ต.ศีรษะกระบอื อ.องครักษ ์จ.นครนายก
 26120

085-128491 037-
30219

โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ต าบลและ
อ าเภอองครักษ ์จ.
นครนายก 26120

59 นางสาว จรรจิรา บญุปก พุทธ 25/6/2528 janjira_hloom76@hotmail.com 54 หมู ่6 ต.น้ าเขียว อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ 32130 044-599450 โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

60 นางสาว วัลวิภา สุธรรมฤทธิ์ พุทธ 19/10/2531 Froenly@hotmail.com 157/10 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.นครศรีธรรมราช 
41310

081-3690080



61 นางสาว สุดารัตน์ ช านาญวงษ์ พุทธ 29/1/2532 sudarut_G@hotmail.com 93 หมู ่9 ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมู ิ36110 091-063-2201 รพสต.บา้นเปา้

62 นางสาว สุวรรณรัตน์ เคนเครือ พุทธ 24/6/2532 kenkrua_32@hotmail.com 71 หมู ่3 ถ.มหาชนะชัย 4 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะ
ชัย จ.ยโสธร

095-757-2839 โรงพยาบาลเมโย

63 นางสาว อทิรัตน์ แสงเพ็ชร พุทธ 27/11/2532 athirat_sang@hotmail.com 156/6 หมู ่1 ซ.เศรษฐกจิ 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่ม
แบน จ.สมทุรสาคร 74110

086-7907626 โรงพยาบาลมหาชัย2

64 นางสาว ธีราภรณ์ อนิแตน พุทธ 15/3/2532 thirapon_1989@hotmail.com 140 หมู ่6 ต.มว่งไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 085-6792955 รพ.เปาโลเมโมเรียล

65 นางสาว รวงทอง แสนยศ พุทธ 7/11/2532 Innosene_949@hotmail.com 74 หมู ่3 ต.แมต่  า อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 57290 084-9495686 โรงพยาบาลพญาไท 3

66 นางสาว อญัญารัตน์ พรสิริสุขเกษม พุทธ 30/9/2531 toommeng_1112@hormail.com 1931 หมู ่3 ถ.พระราม 2 แขวง/เขตจอมทอง กทม.
 10150

087-6886737 โรงพยาบาลเลิดสิน

67 นางสาว อรพรรณ เวชชศาสตร์ พุทธ 8/2/2532 Mameaw0802@hotmail.com 28 หมู ่8 ต.โคกปบี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ 25190 085-1253840 คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

68 นางสาว ปนดัดา กญัญาค า พุทธ 29/8/2532 Panadda_kanyakam@hotmail.com 109 หมู ่2 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภมู ิจ.ร้อยเอด็ 
45130

084-8879156 โรงพยาบาลมงกฏุวัฒนะ

69 นางสาว สุภาวดี บ ารุงเขต พุทธ 27/9/2532 Betterment_@hotmail.com 111 หมู ่20 ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขียว จ.ชัยภมู ิ36110 096-3090685 โรงพยาบาลสมติิเวช ศรี
นครินทร์

70 นางสาว อไุรรัตน์ หดัเคลือบ พุทธ 5/12/2532 ying.nurse@windowslive.com 36 หมู ่10 ต าบลและอ าเภอหนองบนุนาก จ.
นครราชสีมา 30410

089-9460164 โรงพยาบาลพญาไท 3

71 นางสาว ชโลธร(หทัย
ทิพย)์

รัดทะนี พุทธ 27/2/2530 Ha.tai.tip.pim@hotmail.com 49 หมู ่8 ต.หนองสิท อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 
44130

087-9374112 โรงพยาบาลรามาธิบดี

72 นางสาว อทุุมพร จันโส พุทธ 5/6/2532 autumpon_au@hotmail.com 25 หมู ่1 ต าบลและอ าเภอบา้นโคก จ.อตุรดิตถ์ 
53180

083-5456560 โรงพยาบาลศิครินทร์

73 นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์ พุทธ 29/7/2532 Nongnama@hotmail.com 135 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 089-5808733 โรงพยาบาลพญาไท2
74 นางสาว จุฑามาศ วรรณพงษ์ พุทธ 31/10/2532 i-chabo@hotmail.com 396/4ก ถ.โนนมว่ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภมู ิ

36000
084-6064766 โรงพยาบาลชัยภมูิ

75 นางสาว กมลทิพย์ ต้ังวงษเ์กษตร พุทธ 23/3/2532 uou-ll@hotmail.com 86/4 หมู ่5 ต.บา้นโพธิ์ อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 027323924 
0867745736

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
ตรัง

หมายเหตุ 

ล าดับที่ 17 ส าเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2556

ล าดับที่ 41 ส าเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2557


