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ชือ่
ชือ่ นามสกุล

(ปจัจบุนั)
ศาสนา ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ facebook ทีท่ างาน ต าแหน่ง วันเกิด อีเมลล์

1 นางสาว ชัญญานชุ ทองเจริญ พุทธ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า s53122230002@ssru.ac.th

2 นางสาว วรันดา ตันอดุม พุทธ โรงพยาบาลราชธานี fren._.love@hotmail.com

3 นางสาว ณิชาพร เหล่านนท์ชัย พุทธ โรงพยาบาลยันฮี yaowaras_2007@hotmail.com

4 นางสาว หทัยรัตน์ นกุลูวงษ์ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ Nangfa.aomam@hotmail.com

5 นางสาว กลุยา ณบางช้าง พุทธ โรงพยาบาลนครปฐม the-cluerain@live.com

6 นางสาว สุภามาศ เจริญโสภณ พุทธ โรงพยาบาลยันฮี little_kiki_ag@hotmail.com
7 นางสาว อรวรรณ ภมูผิล พุทธ 136 หมู ่3 ถ.ด่านซ้าย-นาข่า ต.นา

ดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
080-4382266 Orawan 

Poompol
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชด่านซ้าย

พยาบาล
วิชาชีพ

31-พ.ค.-33 max_narak_ooo@hotmail.com

8 นางสาว สมฤทัย พรหมจารีย์ พุทธ โรงพยาบาลเพชรเวช fishfish_papika@hotmail.com

9 นางสาว ไพลิน โพธิวิทย์ พุทธ โรงพยาบาลเมโย s_paider_19@hotmail.com

10 นางสาว สุกญัญา ชมภู พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ ploy_pertty15@hotmail.com
11 นางสาว กติติยา จันทร์กลาง พุทธ 90 หมู ่4 ซ.3นคิมสร้างตนเอง 

ต.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
090-1252501 Junpank Kittiya โรงพยาบาลเทพรัตน์ พยาบาล

วิชาขีพ
13-ส.ค.-34 kittdairy@thaimail.com

12 นางสาว รัชฎาวัณย์ พันธสุมา พุทธ โรงพยาบาลสมติิเวช Pangfunza@hotmail.com
13 นางสาว กวิตา โคศุภ พุทธ 412/2 ซ.เพชรพัฒนา 3 ถ.เพชร

เจริญ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.
เพชรบรูณ์ 67000

080-5069785 Kapuklook_nj@
hotmail.com

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ พยาบาล
วิชาชีพ

18 ธันวาคม
 พ.ศ. 2534

nuknaja_99@hotmail.com

14 นางสาว องัสุภา บญุถูก พุทธ โรงพยาบาลเพชรเวช angsupa1405@gmail.com

15 นางสาว วิไลภรณ์ ปะสังคะโย พุทธ โรงพยาบาลพญาไท2 nutty4457@hotmail.com

16 นางสาว จิตติญา จารึกธรรม พุทธ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ จ.
อบุลราชธานี jittiya_poy@hotmail.com

17 นางสาว รัตติยา แขพิมพันธ์ พุทธ โรงพยาบาลเดอะ ซีเนยีร์ kat_kat009@hotmail.com

18 นางสาว วารุณี อนิสุด พุทธ Warunee1283@hotmail.com

19 นางสาว จารุวรรณ อยูรุ่่ง พุทธ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ hunny_babar@hotmail.com



20 นางสาว นศิาชล สุขศรี พุทธ 539/348 ซ.จรัญสนทิวงศ์ 95/1 
แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 
10700

081-6766815 opor nisacon รพ.ยันฮี พยาบาล
วิชาชีพ

20-พ.ค.-34 Nisachon_20@hotmail.co.th

21 นางสาว กนกกาญจน์ ไชยเศรษฐ์ พุทธ
โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์ kan_9977@hotmail.com

22 นางสาว ภทัรสิงห์ สิงหเสนี พุทธ 12 ซ.รามค าแหง43/1 แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 
10310

090-9852335 - โรงพยาบาลเมโย พยาบาล
วิชาชีพ

16-ก.ค.-34 thirteen_teen@hotmail.com

23 นางสาว พรพันธ์ ชัชวงศ์ พุทธ โรงพยาบาลราชาเวช จ.
เชียงใหม่

rhino_pai_4@hotmail.com

24 นางสาว สุวิภา แกว้วารี พุทธ 1074 ซ.พรานนก 7 แขวงบา้นช่าง
หมอ้ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 
10700

087-6741803 รพ.ศิริราช ปยิมหาราช
การุณย์

พยาบาล
วิชาชีพ

Suwipa_Nokkeaw@hotmail.co
m

25 นางสาว ชฎาพร น  ารอบ พุทธ 102/1 หมู ่2 ต.โคกหาร อ.เขา
พนม จ.กระบี ่80240

082-2776887 โรงพยาบาลเมโย พยาบาล
วิชาชีพ

21-ม.ีค.-34 pao-pasta@hotmail.com

26 นางสาว ศศิธร กาแกว้ พุทธ 980/43 ถ.ประชาชืน่ แขวงวงศ์
สว่าง เขตบางซ่ือ กทม. 10800

084-1432230 - โรงพยาบาลเมโย พยาบาล
วิชาชีพ

21-ก.ย.-34 best_mikcy@hotmail.com

27 นางสาว รุจิพร กรณีสุข พุทธ โรงพยาบาลเมโย pea-por_pla@hotmail.com

28 นางสาว ศศิกานต์ บญุเอยีด พุทธ โรงพยาบาลคามลิเลียน
dr.paeng_tusasikan@hotmail.co
m

29 นางสาว นศิาชล ศิริจิรกาญจน์ พุทธ 46 ซ.จรัญสนทิวงศ์ 70/3 แขวง/
เขตบางพลัด กทม. 10700

086-4039677 โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์

พยาบาล
วิชาชีพ

20/7/2534 jupiters_trawberry_princess@h
otmail.com

30 นางสาว พิมศิริ ชินค า พุทธ 184/4 ถ.พหลโยธิน 1 แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

085-9733415 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า พยาบาล
วิชาชีพ

fahaha_6789@hotmail.com

31 นางสาว วนดิา ไขประภาย พุทธ 23/397 ซ.อนิทามระ 2 ถ.สุทธิสาร
วินจิฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กทม. 10400

086-3939136 โรงพยาบาลพญาไท2 พยาบาล
วิชาชีพ

21-เม.ย.-35 jufjangkh@gmail.com

32 นางสาว สุทธาทิพย์ วงศ์สกลุเกษม พุทธ
69 ซ.พระราม2ซอย3แยก2 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 087-5127969 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

พยาบาล
วิชาชีพ 1-พ.ย.-34 lov_pancake@hotmail.com

33 นางสาว สมฤทัย ปลูกประสิทธิ์ พุทธ 93/5-6
02-683890 

080-8594140 - โรงพยาบาลเจ้าพระยา
พยาบาล
วิชาชีพ 25-เม.ย.-35 toey_lovelygirl@hotmail.com

34 นางสาว เมวิกา กรสิริธาดา พุทธ โรงพยาบาลกรุงเทพ
Magicalart_big_may@hotmail.c
om

35 นางสาว ปานสิรา พวงมะณี พุทธ ant_papu@hotmail.com

36 นางสาว นนัทวรรณ จ านงค์เวช พุทธ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า
sinezeiijung_doraemon@hotma
il.com



37 นางสาว ปรียพร เสือปลาด พุทธ 110/4 หมู ่4 ต.หนองปลิง อ.นคร
หลวง จ.อยุธยา 13260

085-1149666 โรงพยาบาลวิชัยเวช
อนิเตอร์เนชันแนลออ้มนอ้ย

พยาบาล
วิชาชีพ

4/9/2534 june_june0409@hotmail.com

38 นางสาว รสสุคนธ์ คนงึเพียร พุทธ 520 หมู ่1 ซ.ออ่นนชุ 90 แขวง/
เขตประเวศ กทม. 10250

094-3364276 รพ.สิรินธร พยาบาล
วิชาชีพ

12/3/2531 nud_ann1209@hotmail.com

39 นางสาว ดาราภร สีแดง พุทธ โรงพยาบาลเพชรเวช s53122230050@ssru.ac.th

40 นางสาว สุนสิา มากจุย้ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ nurse_aekung@hotmail.com
41 นางสาว อริสรา มณีจันทร์ พุทธ 99/99 หมู ่5 หมูบ่า้นออ้มนอ้ย ถ.

พุทธมณฑลสาย 5 ต าบลออ้มนอ้ย
 อ าเภอกระทุ่มแบน สมทุรสาคร 
74130

098-0971455 โรงพยาบาลวิชัยเวช
อนิเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย

พยาบาล
วิชาชีพ

27/10/2534 www.lizzy_tui@hotmail.com

42 นางสาว ดาริกา ต๊อดแกว้ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ hikaru_mydear@hotmail.com
43 นางสาว จิรัชญา มานชุ พุทธ 1/3 หมู ่2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สาม

พราน นครปฐม 73220
084-5487826 - โรงพยาบาล วิชัยเวช 

อนิเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย
พยาบาล
วิชาชีพ

26/2/2534 tak.42@thaimail.com

44 นางสาว สาแพน สามสาลี พุทธ 41/94 หมู ่12 ซ.บญุไพศาล ถ.
เลียบคลอง 7 ต าบล/อ าเภอล าลูก
กา จ.ปทุมธาน ี12150

090-6564473 sapaen.samsale
e

รพ.เสรีรักษ์ พยาบาล
วิชาชีพ

11-ต.ค.-34 pung_pung_yung@hotmail.com

45 นางสาว ภทัราภรณ์ แกว้แดง พุทธ โรงพยาบาลยันฮี yaybok@hotmail.com
46 นางสาว บณัฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์ พุทธ 3 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขต

บางกอกนอ้ย กทม. 10700
081-3029447 รพ.ศิริราช ปยิมหาราช

การุณย์
พยาบาล
วิชาชีพ

8/1/2535 t_toon_body@hotmail.com

47 นางสาว ศิริพร เอีย่มศิริ พุทธ โรงพยาบาลยันฮี sirimaw_0703@hotmail.com

48 นางสาว อรรัมภา ปิน่กลุ พุทธ โรงพยาบาลยันฮี mashimoro_zaa@hotmail.com

49 นางสาว จิรัชญา กลางประพันธ์ พุทธ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ba_dz_up@hotmail.com

50 นางสาว ยลดา สิงหเ์งิน พุทธ โรงพยาบาลศรีสะเกษ kunpom_mylove@hotmail.com
51 นางสาว พิราภรณ์ สุทธิประภา พุทธ โรงพยาบาลสิรินธร ส านกั

การแพทย์ กทม
jaja_patcha@hotmail.com

52 นางสาว อภญิญา เพชรนอก พุทธ โรงพยาบาลสุขุมวิท bumbim-sc@hotmail.com

53 นางสาว นติยา วงศรีแกว้ พุทธ โรงพยาบาลเจ้าพระยา oumoim_moo@hotmail.com

54 นางสาว ผานติย์ สืบประยูร พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ maey_1410@hotmail.com



55 นางสาว สาวิตรี ศรีบญุรัตน์ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ s53122230074@ssru.ac.th

56 นาย สิรภพ สมรรถนเรศวร์ พุทธ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
Lavender_bd_wind@hotmail.co
m

57 นาย วัชระ วงศ์ใจฟู พุทธ 1/9 ซ.รามอนิทรา 85 แขวง/เขต
คันนายาว กทม. 10230

086-3443624 โรงพยาบาลสินแพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ

20-ก.พ.-35 w.wachara_@hotmail.com

58 นาย เอกชัย ค าชนะ พุทธ 598 ซ.นวมนิทร์ 90 ถ.สุขาภบิาล 1
 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กทม. 
10230

090-6264322 โรงพยาบาลสินแพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ

19-ก.ย.-34 Aekbig_007@hotmail.com

59 นางสาว จิราวรรณ ศรีลาดเลา พุทธ 120 หมู ่9 ต.ดงแดง อ.พิมาย จ.
ร้อยเอด็ 45180

080-0849658 โรงพยาบาลกรุงเทพ พยาบาล
วิชาชีพ

Weirjib@hotmail.com

60 นางสาว ศิรารัตน์ รักษามัน่ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ J_jia1991@hotmail.com

61 นางสาว ชุติมา ดิษฐเจริญ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ rabbit_chutima@hotmail.com

62 นาย โอฬาร อนนัทนพุงศ์ พุทธ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล bird-osang@hotmail.com
63 นางสาว จุฑารัตน์ ฐิติกรกลุ พุทธ 598 ซ.นวมนิทร์ 90 ถ.สุขาภบิาล 1

 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กทม. 
10230

080-4889974 โรงพยาบาลสินแพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ

8-ต.ค.-34 pangii_chain@hotmail.com

64 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ปอ้ พุทธ 54/1 ซ.จรัญสนทิวงศ์ 71 แขวง/
เขตบางพลัด กทม. 10700

087-0983434 Natthawut 
Chanpo

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล พยาบาล
วิชาชีพ

3/11/2534 natthawut.nurse@hotmail.co.th

65 นาย วานชิ สุขสถาน พุทธ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภฏัสวนสุนนัทา

pomrukkon.na.cub@hotmail.co
m

66 นางสาว พิทยารัตน์ สลางสิงห์ พุทธ โรงพยาบาลเจ้าพระยา neyon_zn_freedomz@hotmail.
com

67 นางสาว ไอลดา สุโพแสน พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ Ilada_502@thaimail.com
68 นางสาว สิริพร ดวงผาสุข พุทธ 52/2 ถ.ราชวิถี สามเสนใน พญาไท

 กทม. 10400
085-2952292 siriporn โรงพญาบาลพญาไท 2 

อนิเตอร์เนชัน่แนล
พยาบาล
วิชาชีพ

14-ม.ค.-92 auykung141@hotmail.com

69 นางสาว ธิดา สุขยานดิุษฐ์ พุทธ โรงพยาบาลสุรินทร์ nikimaki_khim@hotmail.fr

70 นาย ณัฐวุฒิ ลาวรรณ พุทธ โรงพยาบาลเพชรเวช beach-chut@hotmail.com

71 นางสาว พัชราภรณ์ คร่ ากระโทก พุทธ
36/2 หมู ่2 ถ..สามคัคีชัย ต.ใน
เมอืง อเมอืง จ.เพชรบรูณ์ 67000 090-4149645 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์

พยาบาล
วิชาชีพ 23 กนัา

ยายน 2534
give_for_life@hotmail.com



72 นาง ศรัณย์รัสย์ อทิธิพันธกร พุทธ 109/16-17 หมู ่5 ซ. คลองมะเด่ือ
 13 ถ.เศรษฐกจิ ต.คลองมะเด่ือ 
กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 74110

094-5474556 โรงพยาบาลวิชัยเวช
อนิเตอร์เนชัล่แนล ออ้มนอ้ย

พยาบาล
วิชาชีพ

30-ส.ค.-34 a.m.p_a_c.h.i@hotmail.com

73 นาย ฆนาการ แพงค าไหล พุทธ โรงพยาบาลภทัรธนบรีุ dodo_aomaof@hotmail.com

74 นาย ทัชชัย ศรีวงษา พุทธ โรงพยาบาลบางไผ่ man_suranai@hotmail.com

75 นาย อดุมศักด์ิ แกว้บงัเกดิ พุทธ
37/1 หมู ่8 ต.ไกรกลาง อ.กงไกร
ลาศ จ.สุโขทัย 64179 089-9838508

www.facebook.
com/nuknick โรงพยาบาลสุโขทัย

พยาบาล
วิชาชีพ 13-ก.พ.-34 Udomsak_21@hotmail.com

76 นางสาว ชยาดา ฟองทิพย์สุคนธ์ พุทธ โรงพยาบาลBNH sukaya_risako@hotmail.com
77 นาย อดุลย์ พรมจันทร์ พุทธ โรงพยาบาลเปาโลเมมโม

เรียล สมทุรปราการ
jom_int@hotmail.com

78 นางสาว จิดาภา อตุรธิยางค์ พุทธ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช ท่าบอ่

tomoya44@hotmail.com

79 นางสาว ปณุรสี บญุสนอง พุทธ
39/238 i-house condo ตึก A 
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบาง 086-3641048

www.facebook.
com/JOOJUBS2 รพ.กรุงเทพ

พยาบาล
วิชาชีพ 10-ต.ค.-34 joojub_mickey@hotmail.com

80 นางสาว วัชรินทร์ วาปี พุทธ 678/116 ซอยพัฒนาการ 44 
แขวง/เขตสวนหลง กทม. 10250

082-4412137 hippaty_lin@ho
tmail.com

โรงพยาบาล สุขุมวิท พยาบาล
วิชาชีพ

15/4/2534 hippaty_lin@hotmail.com

81 นางสาว กลุธิดา เพ่งพิศ อสิลาม โรงพยาบาลยันฮี artday_val@hotmail.com
82 นาย บรรพต กนุชรินทร์ พุทธ โรงพยาบาลเปาโลเมมโม

เรียล สมทุรปราการ
poohcasinova@hotmail.com

83 นางสาว ปรียานชุ บานเย็น พุทธ โรงพยาบาลเพชรเวช May_narak-huhu@hotmail.com

84 นางสาว ศุธาสินี บษุบงค์ พุทธ โรงพยาบาลเอกชล 1 sutasinee14@hotmail.com

85 นางสาว มะลิ ดวงสิงห์ พุทธ โรงพยาบาลเอกชล 1 s53122230108@ssru.ac.th
86 นางสาว พวงรัตน์ ด้วงโสน พุทธ 85 หมู ่5 ต.คลองโยง อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม 73170
087-6783243 Ssmod Smodzy โรงพยาบาลพญาไท1 พยาบาล

วิชาชีพ
25-ธ.ค.-34 mod_freedom_momo@hotmai

l.com

87 นางสาว ผกามาศ โพธิ์ศรี พุทธ โรงพยาบาลBNH moo-er_moo-noi@hotmail.com

88 นาย อนนัธวัฒน์ สวัสด์ิผล พุทธ โรงพยาบาลพญาไท 2 s53122230112@ssru.ac.th

89 นางสาว พรพรรณ พันทอง พุทธ โรงพยาบาลยันฮี joy_enjoy27@hotmail.com

90 นางสาว วิสาข์ พละทรัพย์ พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ nan_better_girl@hotmail.com



91 นาย ชัยวัฒน์ ธิศาเวช พุทธ โรงพยาบาลสินแพทย์ s53122230115@ssru.ac.th

92 นางสาว ศศิประภา สุโนพันธ์ พุทธ โรงพยาบาลเมโย sasiprapha6206@hotmail.com

93 นางสาว อฑุารณีย์ ชนะสงคราม พุทธ
54/209 หมู ่2 ซ.พหลโยธิน 73 
แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กทม 085-8260036 โรงพยาบาลเมโย

พยาบาล
วิชาชีพ 30/10/2534 mild_mildy@live.com

94 นางสาว จุมพิตา เพ็งถา พุทธ
54/209 หมู ่2 ซ.พหลโยธิน 73 
แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กทม 090-0833690 รพ.เมโย

พยาบาล
วิชาชีพ 5/6/2526 s53122230120@ssru.ac.th

95 รท. หญิง กลัย์สุดา สาละ พุทธ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษตัริย์ศึก

kulsuda_hlin@hotmail.com

96 นางสาว ธิรัฐฌิมล ยิ มกระโทก พุทธ 919-921 หมู ่4 ถ.ร่ืนฤดี ต.บา้น
ใหม ่อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา 30250

085-7734301 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พยาบาล 25/2/2535 iiilll_dm04@hotmail.com

97 นางสาว เจตนพิิฐ สอนอาจ พุทธ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา nujar_miki@hotmail.com

98 นางสาว อลิสา พันธุ์สถิตย์ พุทธ 23 หมู ่10 ต.บางจัก อ.ชาญ จ.
อา่งทอง 14110

081-9945625 โรงพยาบาลวิชัยเวช
อนิเตอร์เนชัน่เนล ออ้มนอ้ย

พยาบาล
วิชาชีพ

saly_sa24@hotmail.com

99 นางสาว ปยิฉัตร สุทธิพันธุ์ พุทธ โรงพยาบาลบา้นมว่ง จ.
สกลนคร

cherry_4744127@hotmail.com

100 นางสาว ณภทัรา เขียวชอุม่ พุทธ โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า nook_ky000@hotmail.com
101 นางสาว ปญัญ์ปรินดา สาบตุร พุทธ โรงพยาบาลปยิะเวท Earn_za_lovely@hotmail.com

102 นางสาว นนัธพร ภมูนิา พุทธ โรงพยาบาลเพชรเวช s53122230129@ssru.ac.th

103 นางสาว อญัชนา เขียวดารา พุทธ โรงพยาบาลยันฮี
kitty_casnovy_girl@hotmail.co
m

104 นางสาว ณัฐพัชร์ กาญจนเชษฐ
พงศ์

พุทธ 198 หมู ่2 ต.หนองกุม่ อ.บอ่พลอย
 จ.กาญจนบรีุ 71160

091-5517562 โรงพยาบาลสิรินธร ส านกั
การแพทย์ กทม

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฎบิติัการ

15/6/2532 aomjung@hotmail.com

105 นางสาว ธนาภรณ์ กองทอง พุทธ โรงพยาบาลบางไผ่ momo.narak@hotmail.com
106 นางสาว พชรวรรณ สังข์แกว้ พุทธ โรงพยาบาลพยุห ์จ.ศรีสะ

เกษ
aaa_202_narak@hotmail.com

107 นางสาว สุภาพร บญุค  าชู พุทธ 38 ซ.ก านนัแมน้ 5 ถ.เอกชัย 
แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150

089-1990590 โรงพยาบาลสิรินธร ส านกั
การแพทย์ กทม

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฎบิติัการ

5/8/2534 yahmahyoongdaipa@outlook.c
o.th

108 นางสาว อบุลวรรณ อดุมขันธ์ พุทธ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์

kanomjeeb_new@hotmail.com

109 นางสาว ผกามาศ ประเสริฐ พุทธ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์

smooth_999@hotmail.com



110 นางสาว ณัฐกาญจน์ พรหมวงษ์ พุทธ 110/2 หมู ่11  ถ.มติรภาพ
อดุรธานี-หนองคาย ต.นาข่า อ.
เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

086-9872226 Cheeze โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร พยาบาล
วิชาชีพ

27/2/2535 natthakan.p@gmail.com

111 นางสาว อจัฉรา ลาโภ พุทธ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์

s53122230139@ssru.ac.th

112 นางสาว ศรัญญา โพธิสาร พุทธ 2  ถ.ทางรถไฟ แขวงศิริราช เขต
บางกอกนอ้ย กทม. 10700

091-7344809 โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์

พยาบาล
วิชาชีพ

8/11/2534 konun_tvfxq@hotmail.com

113 นางสาว นนัท์นภสั เหลืองศิริธัญ พุทธ โรงพยาบาลศิริราชปยิมหา
การุณย์

kyeonmiri_@hotmail.com

114 นางสาว เมธิภา ปุน่เจริญ พุทธ โรงพยาบาลมงกฏุวัฒนะ mong_mi_fa@hotmail.com
115 นางสาว นาตยา คนซ่ือ พุทธ 1 หมู ่2 ต าบลและอ าเภอ ค าชะอ ี

จ.มกุดาหาร 49110
097-0794238 ชิซุกะ จัง โรงพยาบาลวิชัยเวช

อนิเตอร์เนชัน่เเนลออ้มนอ้ย
พยาบาล 18-ธ.ค.-34 Bum-bim-baby4@hotmail.com

116 นางสาว สุนสิา คามเขต พุทธ 112 หมู ่54  ซ.รามอนิทรา แขวง/
เขตคันนายาว กทม. 10230

082-1228129 Nu Mi-Miw โรงพยาบาลสินแพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ

24-ก.พ.-35 miw_2008@hotmail.com

117 นางสาว ชลวิภา มัน่ทอง พุทธ โรงพยาบาลมงกฏุวัฒนะ choly_nutty@hotmail.com


