
ล าดับ

ที่
รหัสนิสิต ชื่อ – สกุล เลขที่บตัรประชาชน

เลขที่สอบสภาการ

พยาบาล
ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน

1 5605010178 น.ส.กิติรัตน์       หมูขาว 1709900852917 6011010071113 100 ม.7 ต.บ้านไร่ อ.ด าเนินสะดวก

  จ.ราชบุรี 70130

รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ ราชบุรี

2 5605010176 น.ส.สิรินดา        ยลไชย 1461000176040 6011010083878 133 ม6 ต.ทุง่คลอง อ.ค าม่วง จ.

กาฬสินธุ ์46180

รพ.บางนา5

3 5605010191 นายจิราวัฒน.์     ลุนศรี 1330300179851 6011010085535 863/54 ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะ

เกษ 33000

บ.ไทย โอน ล่ีวัน แมเนจ แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

4 5605010159 น.ส.สุมาลี    หลักบึง 1450300092967 6011010083048 154/1ต.หนองเเคน อ.ปทุมรัตต์ จ.

ร้อยเอ็ด 45190

รพ. ลาดพร้าว

5 5605010146 น.ส.ยุพิน    ลาภศิริสกุล 8630776005634 6011010083418 497 ม.3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.

ตาก 63160

รพ.เกษมราษฎร์ บางแค

6 5605010147 น.ส.สุชาวดี   ปานแปง 1430800053294 6011010092406 231 หมู่ 7 บ้านนาง้ิว ต นาง้ิว อ 

สังคม จ หนองคาย

รพ. สิริเวช  จันทบุรี

7 5605010162 น.ส.กิตตยา  คุณสวัสด์ิ 1101500727200 6011010105078 131/6 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.

อุบลราชธานี 34170

รพ.มหาชัย 3

8 5605010173 น.ส. สุมาลี   บุบผาสังข์ 1350300122867 6011010080629 39หมู7่ ต. ศีรแก้ว อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร 35120

รพ.เกษมราษฎร์ บางแค

ข้อมูลการท างานนิสิตปี 2556

จ านวน 73 คน



9 5605010186 น.ส.พิชญา     เป็นไทย 1479900249571 6011010083464 96 หมู่ 4  ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.

สกลนคร

รพ.ศูนย์สกลนคร

10 5605010169 นายทนงศักด์ิ   หนูริง 1929900170938 6011010042441 41/1 ม.13 ต. นาท่ามเหนือ อ.เมือง

 จ.ตรัง

รพ.ศิริราช ไตเทียมสง่าฯ

11 5605010156 น.ส.ภูวิศา    ไชยค ามิ่ง 1460300128856 6011010094437 16/2 บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย

 จ.กาฬสินธุ์

รพ.วิภารามปากเกร็ด

12 5605010194 น.ส.กนกภรณ์  ถวิลถึง 1460600115318 6011010084169 156/1 หมู1่3 ต.นาคู อ.นาคู 

จังหวัดกาฬสินธุ ์46160

รพ.ศูนย์สกลนคร

13 5605010204 น.ส.เสาวลักษณ์   จันพิลา 1412200028029 6011010095306 109 หมู4่ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.

อุดรธานี 41380

รพ.นายูง

14 5605010203 น.ส.วราภรณ์   โกยแก้ว 1189900154271 6011010098311 112 ม.5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์

 จ.ชัยนาท 17170

รพ.ยันฮี

15 5605010235 น.ส.สุภาวรรณ  โสดสาย 1471300057089 6011010092369 79 หมู7่ ต ส่องดาว อ ส่องดาว จ.

สกลนคร 47190

รพ.บางปะกอก 3

16 5605010151 น.ส.มินตรา  คุ้มโนนชัย 1100800986480 6011010107527 600/99ม.11ต.สระลงเรือ อ.ห้วย

กระเจาจ.กาญจนบุรี

 รพ.กล้วยน้ าไท

17 5605010211 น.ส.อรอนงค์ ตันประดิษฐ์ 1910500074500 - 1111/2 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่

ทอง จ. สุพรรณบุรี

รพ.เกษมราษฏร์ ประชาชื่น

18 5605010231 น.ส.ซามีเราะห์    ดือรา

มะ

5960300023921 - 3หมู6่ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.

นราธิวาส 96170

รพ. ลาดพร้าว



19 5605010157 น.ส.รุสมี   เเลเเว 1969900173309 - 123/1 ม.5 ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ

 จ.นราธิวาส

รพ.ลาดพร้าว

20 5605010137 น.ส.เกศรินทร์  ภัค

ไพโรจน์

1550500133569 6011010053433 ม.กฤติกา 54/99 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย

 จ.พระนครศรีฯ

รพ.มหาชัย 3

21 5605010242 น.ส.ณัฐจารวี    แดงศรี 1200100555213 6011010081785 738/3 ม.11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ

 จ.สมุทรปราการ

รพ.จุฬารัตน3์

22 5605010139 น.ส.วิมาพร พลละคร 1450300094323 6011010083453 153 หมู1่ ต.หนองแคน  อ.ปทุม

รัตต์ จ. ร้อยเอ็ด 45190

รพ.บางโพ

23 5605010196 น.ส.ปัทมา    อิสายะ 1919900137094 6011010098274 209 ม.3 ต.บ้านควน  อ.เมือง จ.

สตูล 91140

รพ.นวมินทร์

24 5605010166 น.ส.ลดา   โพธิพ์ิทูรย์ 1461400060421 6011010058642 79 ม.11 ต าบลได้นุ่น อ าเภอห้วยผ้ึง

 จังหวัดกาฬสินธุ์

รพ.ศูนย์อุดรธานี

25 5605010185 น.ส.ฐานฏิณี    พิมโพพัน 1430800061301 - 70 หมู5่ ต.สังคม อ.สังคม จ.

หนองคาย 43160

โรงพยาบาลสังคม

26 5605010190 น.ส.สุปราณี หอมกล่ิน 1450600191146 6011010082468 59 หมู1่0 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี

รพ.จุฬารัตน์ 3

27 5605010138 น.ส.อภิญญา   พรมลี 1450300088901 6011010096738 50 ม.3ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.

ร้อยเอ็ด 4519

รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์

28 5605010161 น.ส.กิตตินันท์  เกษรครบุรี 1300200128774 6011010090613 42 ม.1 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.

นครราชสีมา 30250

เกษมราษฎร์สระบุรี



29 5605010183 น.ส.นุรฮาสาน๊ะ วงแหวน 1910100171575 - 153 ม.3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

 91140

รพ.บ้านดอนอินเตอร์

30 5605010245 น.ส. รัตนา   สมัครดี 1321000298758 6011010105091 11 หมู่ 13 ต. สะกาด อ. สังขะ จ. 

สุรินทร์. 32150

รพ.กล้วยน้ าไท

31 5605010192 น.ส.ฉัตฤดี   ศรีดาค า 1319800055539 6011010054749 140/3 หมู่ 10 ต.ไทยเจริญ อ.ปะค า

 จ.บุรีรัมย์ 31220

รพ บางประกอก3

32 5605010193 น.ส.ปิยวดี    สุพรม 1469900261466 6011010083972 121 ม. 2 ต. หนองช้าง อ. สามชัย 

จ. กาฬสินธุ ์46180

รพ.ศูนย์สกลนคร

33 5605010230 น.ส. โสรยา   ตาเยะ 1950500123195 6011010063667 3 ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.

ยะลา 95120

รพ.เกษมฯประชาชื่น

34 5605010243 น.ส.พรพรรณ  บุณยเพ็ญ 1440900122531 - 80 หมู่ 5 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.

มหาสารคาม

รพ.ศุภมิตร เสนา

35 5605010135 น.ส.อลิษา    หามะฤทธิ์ 1329900334669 6011010055191 73 ม.18 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย

 จ.บุรีรัมย์ 31140

รพ.มหาชัย 3

36 5605010229 น.ส.นภาพร   ทองนิ่ม 1630500054587 6011010103256 484/1 ม.1 ต. แม่ต้าน อ. ท่าสอง

ยาง จ. ตาก

รพ. ท่าสองยาง

37 5605010170 น.ส. อรทัย   สมัครสมาน 1329900194212 6011010085165 127 ม.5 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เข

วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

รพ. รวมแพทย์สุรินทร์

38 5605010200 น.ส. เทียนทิพย์   อ้วนค า 1420300059994 6011010042971 49 ม 9 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 

42110

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ



39 5605010188 น.ส.ภัทราภรณ์   ศรีพล

ไกร

1449900339465 6011010042833 126 ม.2 บ.แห่ใต้ ต.แห่ใต้ อ.โกสุม

พิสัย จ.มหาสารคาม

รพ.เกษมฯประชาชื่น

40 5605010172 น.ส.สุมินตา    วงษ์ไชย 1100701891456 6011010091837 56/1 ม.4 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.

สุพรรณบุรี 72000

รพ.เกษมฯประชาชื่น

41 5605010177 น.ส.อูยียะ  ยามาปาแน 1940500078297 6011010081371 62 หมู่ 4 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.

ปัตตานี 94140

รพ.รามัน จ.ยะลา

42 5605010241 น.ส.ยุพา  ปัญญาเสน 1520500103899 6011010095144 126/110 ชั้น 4 อาคารเลขที ่D3 

อาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์บ

ดินทรเดชา ซอยรามค าแหง 43/1 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

รพ.ลาดพร้าว

43 5605010146 น.ส.กนกภรณ์   ไกยะฝ่าย 1470800248214 60110116912 98   หมู1่2 ต.น้ าจั้น    อ.เซกา    

จ.บึงกาฬ 38150

รพ.เกษม ฯ บางแค

44 5605010198 น.ส.จันทกร      พันธุค์ า 1630500052231 - 500  ม.1  ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง 

 จ.ตาก

รพ.ท่าสองยาง

45 5605010140 น.ส.กรรณิกา   ศรีประดู่ 1450300090972 6011010083304 136 ม. 14 ต.หนองแคน อ.ปทุม

รัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

เกษมราษฎร์สระบุรี

46 5505010311 นายธนาธิน    โคตรธาดา 1440600217234 6011010081038 27หมู่ 14 ต.ยาง อ.บรบือ จ.

มหาสารคาม 44130

เกษมราษฎร์สระบุรี

47 5605010171 น.ส.รุ่งอรุณ    คิดข้างบน 1570900094331 6011010061903 43 หมู1่ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.

เชียงราย 57130

รพ.นวมินทร์



48 5605010174 น.ส.สุปรีดา  พันทะมนต์ 1459900459339 6011010056482 38 ม.8 ต.บ้านบากอ.ศรีสมเด็จ จ.

ร้อยเอ็ด45000

รพศ.อุดรธานี

49 5605010189 น.ส.วนิดา      พลเดช 1311900000089 6011010094312 59 ม.4 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่

ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

รพ.ศิครินทร์

50 5605010199 น.ส.ศาตพร   สุยะลังกา 1520900043605 6011010088954 40หมู7่บ้านดอยค า ต.พระบาทวัง

ตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง

รพ.ราชธานี โรจนะ

51 5505010310 น.ส.จิราภรณ์    มุกดาวงษ์ 1411700188105 6011010060883 35  ม.2 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.

อุดรธานี 41160

รพ.มหาชัย 3

52 5605010223 น.ส.สูไฮลา     มะนอ 1940500097917 6011010081025 18/1 ม.5 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.

ปัตตานี 94140

เกษมราษฎร์บางแค

53 5605010240 นายมิลินย์     ก าลังกล้า 1520600060954 6011010092266 182 ม.7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ. 

ล าปาง 52240

รพ.บางปะกอก 3

54 5605010165 นาย วีรวัฒน์    เสนภักดี 1102001355057 6011010090598 28/7 ต. โคกสว่าง. อ. หนองพอก. 

จ. ร้อยเอ็ด. 45210

รพ. วิภารามพัฒนาการ

55 5605010228 น.ส.สาลีหะห์    เจะหลง 1940900200669 6011010080734 79 ม.1 ต. ตะโละ อ. ยะหร่ิง จ. 

ปัตตานี 94150

รพ.บ้านดอนอินเตอร์

56 5605010248 น.ส.ชลธิชา     อ่อนพร้อม 1719900268263 - 136 ม.5 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี 71000

รพ.ศูนย์ปทุมธานี

57 5605010187 น.ส.นภาพร    นุเรืองรัมย์ 1310300183742 - 120 ม.9 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง 

จ.บุรีรัมย์ 31160

รพ.รวมแพทย์ จ.สุรินทร์



58 5605010168 น.ส.จันที      ปรองดอง 3341900568863 - 71ม.13 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร

 จ.อุบลราชธานี

รพ.เกษมฯประชาชื่น

59 5605010149 น.ส.เพชรรัตน์  จิตนาวี 1810800007825 :6011010089707 201 ม.1 ต.คลองเขม้า อ.เหนือ

คลอง จ.กระบี ่81130

รพ. กรุงเทพภูเก็ต

60 5605010175 น.ส.นิตยาภรณ์     คุ้มแวง 1459900479194 6011010094367 18 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 

จ.ร้อยเอ็ด 45000

รพ.วิภารามปากเกร็ด

61 5605010227 นายสุรศักด์ิ     ภูตาลพบ 1200100582865 6011010083884 301/9 ม.11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ

 จ.สมุทรปราการ

รพ.บางบ่อ

62 5605010182 น.ส.ทานิวรรณ     ก๋าค า 5560800000311 6011010065496 88 หมู่ 2 ต าบลทุง่กล้วย อ าเภอภู

ซาง จังหวัดพะเยา

รพ. พญาไท3

63 5605010197 น.ส.ทิพกฤตา   วงจันป๊อก 1639800162359 601101084425 229 ม.6  ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 

จ.ตาก   63140

โรงพยาบาลแม่ระมาด

64 5605010154 น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์สุข 1550600073029 6011010084158 144/8 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เกษมราษฎร์สระบุรี

65 5605010163 น.ส.ณัฐกานต์   คฤหมาน 1630500062806 -  ม.เวสเทิร์น ต.สระลงเรือ อ.ห้วย

กระเจา จ.กาญจนบุรี

รพ.ท่าสองยาง

66 5605010158 น.ส.อภิญญา    ขวัญดี 1440900177564 6011010083718 14 ม.5 ต.ประชาพัฒนา  อ.วาปี

ปทุม  จ.มหาสารคาม

รพ.บางโพ

67 5605010152 น.ส.กัลยา    สว่างศรี 1102001156810 6011010104121 190/75 คอนโดธนาอาร์เคเดีย 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน 

เขตบางพลัด กทม 10700

รพ.พญาไท นวมินทร์



68 5605010160 น.ส.ลลิภัทร์  เกษรครบุรี 1300200193118 6011010090587 42 ม.1 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.

นครราชสีมา 30250

เกษมราษฎร์ สระบุรี

69 5505010308 น.ส.สากุล   ชาญณรงค์ 1310400170570 6011010090484 53  หมู8่ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.

บุรีรัมย์ 31110

รพ.วิภารามพัฒนาการ

70 5605010148 น.ส.ผกาวรรณ เดชนธี

นนท์

1920400153831 6011010091942 1/2 ม.2 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.

ตรัง 92120

รพ.ยันฮี

71 5605010141 น.ส.กนกวรรณ เจริญภูมิ 1401400060944 6011010090635 4/1 หมู1่0ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย 

จ.ขอนแก่น 40230

รพ.วิภาราม พัฒนาการ

72 5605010234 น.ส.สุพัตรา จันทร์ศรีโคตร 1471300058492 - 39 ม.5 ต. ส่องดาว อ. ส่องดาว จ. 

สกลนคร  14713

รพ.ราชธานี โรจนะ

73 5605010201 น.ส.ศรีสุวรรณ  บุตรพัน 1412200028827 - 20 ม 1 ต โนนทอง อ นายูง จ 

อุดรธานี

รพ.สินแพทย์


