
 

นิสิตพยาบาล ปีการศึกษา 2560 

 

                                    

         6005010161                                        6005010162                                     6005010164 

     นางสาว  จามจรีุ ถีระพนัธ์           นาย  นนัทวฒัน์    กนัตา                      นางสาว  กมลรัตน์    ผลกิจ. 

jamjuree.kate@gmail.com          watkant123@gmail.com              kamolwankeerak3012@gmail.com 

เบอร์โทร  0929502242                         เบอร์โทร  0994644849                    เบอร์โทร 0647259192 

                                  
6005010166                                                6005010167                                        6005010168 

นางสาว  กมลวรรณ  คีรีรักษ์                     นาย  นพรุจ  มีศรี                                         นางสาว  กญัญารัตน์  คณุารูป

Kamoiwankeereerak3012                  meesri.nopparot22228@gmail.com    Kunyarut.king@gmail. com                                         

@gmail.com  

เบอร์โทร  0982719692                         เบอร์โทร 0942617785                                เบอร์โทร  0969981983 

mailto:jamjuree.kate@gmail.com


 

          

6005010169                                   6005010170                                   6005010172 

นางสาว  วราภรณ์  บญุหล้า               นางสาว  มนต์ศิรา  ยิ่งด านุน่               นางสาว  พทัธนนัท์  ซง่มชียั 

jshyegg@gmail.com                     nxngsxd@gmail.com                     cheal2542@gmail.com 

เบอร์โทร 0653327448                    เบอร์โทร  0657690556                    เบอร์โทร 0954326103 

         

6005010173                                  6005010174                                        6005010175 

นางสาว จรีุรัตน์  ทะรังศรี                   นางสาว  กลุสตรี  ทองผดงุ                      นางสาว  นาตาชา  พาอีเม้ง 

Jureat29062560@gmail.com     Lovechompoo_39@hotmail.com   n.natacha1998@gmail.com 

เบอร์โทร 0937352041                    เบอร์โทร  0614515541                        เบอร์โทร 0870331945             



 

       

6005010176                                      6005010178                                        6005010179 

นางสาว นศัรีญา   ตาเละ                       นางสาว  ปริมพร  วรุณวราธร                  นางสาว  วิรตา   คนเพียร 

Yayoii_yoyo@hotmail.com             primporn20241@gmail.com           WirataKhonphian@gmail.com 

เบอร์โทร 0925626801                        เบอร์โทร 0645913412                          เบอร์โทร 0610859288 

         

6005010181                                        6005010182                                        6005010183 

นางสาว  รัตนาภรณ์  สนิธุชยั                นางสาว สพุตัรา  ศรีพนัธ์                           นางสาว วรรณิดา  บญุปลอด 

07000@kspk.ac.th                           supattraka093@gmail.com                wannidaboonplod@gmail.com 

เบอร์โทร 0981190575                       เบอร์โทร 0934715863                             เบอร์โทร 0934974807 

 



 

       

6005010184                                     6005010185                                        6005010187 

นาย  พิชิตชยั  คคู า                             นางสาว  อญัชญั  สอนนา                        นางสาว  มนติญา  ธรรมสอน 

Mvhesovam503@gmail.com        Unchansun5388@gmail.com           montiya0303@gmail.com 

เบอร์โทร 0999185919                        เบอร์โทร 0957370859                         เบอร์โทร 0622902192 

        

6005010188                                     6005010189                                       6005010190 

นางสาว  สไุวบ๊ะ คงสวสัดิ์                    นางสาว  ทกัษิณานนัท์   สามแสน          นางสาว  สมุินตรา   ทลูฉลอง 

suwaibahkongsawat@gmail.com                                                              sumintra07483@gmail.com 

เบอร์โทร 0831926340                      เบอร์โทร  0989136061                         เบอร์โทร 0902346248 



 

       

6005010191                                     60050192                                             6005010193 

นางสาว พรปวีณ์  ปาจิตต์                    นางสาว อาหมี   กรมเมือง                       นางสาว   นภาพร ปัญจาคะ 

                                                           Armee010@gmail.com                      napapornje@gmail.com 

เบอร์โทร                                               เบอร์โทร                                                 เบอร์โทร 0951637584 

         

6005010194                                       6005010195                                         6005010196 

นางสาว อรทยั  เยาะเย้ย                         นางสาว  มาริษา จตเุทน                         นางสาว ถิรพร   สมพงษ์ 

Mai_orathai@hotmail.com             marisa8342@gmail.com                   0712@gmail.com 

เบอร์โทร 0925161078                         เบอร์โทร 0885115114                          เบอร์โทร 0953508055 



 

 

       

6005010197                                     6005010212                                          600501213  

นางสาว ยลดา วนัโนนาม                      นางสาว ขวยัฤดี วฒุพนัธ์                          นางสาว นรูไอนี  เสน็กอหน า       

Ywannonam@gmail.com              Khuanrudee1717@gmail.com            Noorainee123@hotmail.com 

เบอร์โทร 0986185504                      เบอร์โทร 0986399905                               เบอร์โทร 0869409742 

       

6005010214 6005010215 6005010216 

นางสาว อารียา ซะยานยั                        นางสาว ศภุลนิีย์  จอมแสน                     นางสาว ฮากีมะห์  โตะโยะ 

Areeya1241@gmail.com                  bell_supalinee@hotmail.com         marini600501@gmail.com 

เบอร์โทร 0930247595                          เบอร์โทร 0831323148                         เบอร์โทร 0630656456 

mailto:Khuanrudee1717@gmail.com


 

         

6005010217                                          6005010218                                         6005010219 

นาย ภมูินทร์  ภกูณัฑ์                                 นางสาว สนุิสา  พงษ์ไวย นางสาว ชนญัชิดา  ทบัที 

Phumim.Jirayuthh@gmail.com          Bookgoodgod.45@gmail.com          thabthawat.pure@gmail.com 

เบอร์โทร 0638273736                              เบอร์โทร 0934351242                          เบอร์โทร 0935452750    

         

6005010221                                           6005010223                                            6005010224   

นาย ชยัธวชั  คะปัญญา                             นางสาว สดุารัตน์  ค าผิว                            นางสาว ศริิยากร  กิจกล้า 

Chaithawat.pure@gmail.com Sudarut.nony1998@gmail.com          36732@schodptk.ac.th 

เบอร์โทร 0981489338 เบอร์โทร 0881834031                              เบอร์โทร 0934274264 



 

       

6005010225 6005010226 6005010227 

นางสาว อาทิตยิา เช่ือนิจ นางสาว พิสมยั  กาพาด                         นางสาว กญัญาลกัษ์  หมูห่วันา 

Artitiya15492@gmail.com tougkrum@hotmail.com                kanyaluk232@gmail.com 

เบอร์โทร 0958910327 เบอร์โทร 0628320821                       เบอร์โทร 0942155792 

       

6005010228 6005010229 6005010231 

นางสาว เบญจวรรณ  มาโพธ์ิกลาง นางสาว รัตน์ตะวนั  หลกัค า นางสาว นรูฮดูา  อาลมีานะ  

bmaphothiklang@gmail.com rattavanlakkam@gmail.com  Nurkitty19@gmail.com 

เบอร์โทร 0928083513 เบอร์โทร 0611127502                     เบอร์โทร  0980429335 

mailto:tougkrum@hotmail.com


 

       

6005010233  6005010236                                 6005010238 

นางสาว องัคณา  เพชรรัตน์ นางสาว เกวลนิ  จนัทร์อิ่ม                นางสาว อาทิตยา  วนัรอด 

fernangkna@gmail.com                         gailkwalin@hotmail.com            Atitaya9444kitchai@gmail.com 

เบอร์โทร 0620752663 เบอร์โทร  0845908232                  เบอร์โทร 0935088985 

         

6005010239                                         600501240                                        6005010241 

นางสาว จตพุร  บดุดาซยุ                          นางสาว จารุกลุ  พรมทองดี                  นางสาว เบญจวรรณ  ปะสะจะ 

thubthem@gmail.com                        Pang23736@hotmail.com           Benjawan81891902@gmail.com 

เบอร์โทร 0824834851                          เบอร์โทร 0861032175                      เบอร์โทร 0986638189 



 

        

6005010242                                       6005010243                                      6005010246 

นางสาว ภทัรภร ค าเรือง                         นางสาว สภุาวดี  กลางสพุรรณ์             นางสาว  วริญญา   สวุรรณ์ 

Fai0933043241@gmail.com           Spawd.0304@gmail.com               warinyasuwan_2542@hotmail 

เบอร์โทร 0641368555                        เบอร์โทร 0982353762                       เบอร์โทร 0923419700 

       

6005010248                                       6005010249                                        6005010250 

นางสาว ปิยะธิดา สริุหาร                        นางสาว นิตยา  กาสาวตัร                       นางสาว   สพุตัรา  ชาล ี

Prim102341@gmail.com                 popy6599@gmail.com                     supatrachali@gmail.com       

เบอร์โทร 0640327441                        เบอร์โทร 0982985566                         เบอร์โทร 0935202734 

mailto:Fai0933043241@gmail.com
mailto:Spawd.0304@gmail.com
mailto:Prim102341@gmail.com


 

         

6005010251                                       6005010252                                         6005010253 

นางสาว สจิุตรา  เลีย้งพรม                     นางสาว  จิราพร  ก๋องเปีย้                        นางสาว เรนกุา  เตจา 

Langprom_00@hotmail.com         praw-42@hotmail.com                     renuka050841@gmail.com 

เบอร์โทร 0643456760                       เบอร์โทร  0612849245                         เบอร์โทร  0613314378 

       

6005010255                                          6005010257                                  6005010260 

นางสาว พลอยมณี เตา่แก้ว                       นางสาว วธิดา  อีสา                         นางสาว กนกวรรณ  ค าลอื 

Pioymanee_2538@hotmail.com       linlynut1997@gmail.com           hgtgv86jj@gmail.com 

เบอร์โทร0966894285                            เบอร์โทร 0631813484                    เบอร์โทร 0994613944 

mailto:Langprom_00@hotmail.com
mailto:praw-42@hotmail.com
mailto:Pioymanee_2538@hotmail.com
mailto:linlynut1997@gmail.com


 

              

6005010261                                         6005010262                                 6005010263 

นางสาว อรยา นาโสก                              นางสาว ชฎาพร  เอิบแก้ง                นางสาว  พนิชดา โชติอมัพร 

Orayamumu2528@hotmail.com    Erdkang2541@gmail.com         panida.chotamporn@gmail.com                        

เบอร์โทร0940930268                           เบอร์โทร 0996102474                 เบอร์โทร 0883098409 

                              

6005010264                                      6005010265                                            6005010266 

นางสาว พิมพ์นภา พลมนตรี             นางสาว มาริฐา  พลนิกรด ารงเดช                 นาย ประธาน  สาระการ 

Pimnapa841@gmail.com           maritha021241@gmail.com                song.pratran2540@gmail.com 

เบอร์โทร 0998142825                  เบอร์โทร 0880368608                             เบอร์โทร 0933940136 

mailto:Pimnapa841@gmail.com
mailto:maritha021241@gmail.com


 

       

600510267                                       6005010268                                      6005010270 

นางสาว วิไลพร ศิลาพล                       นางสาว นนทิยา  ธรรมประโชติ              นางสาว  เอมยพุา   ศรีหงษา 

Moddy434@gmail.com               psnontiya.3247@gmail.com         Aemyupha.18@gmail.com 

เบอร์โทร  0965966561                  เบอร์โทร 0807226568                          เบอร์โทร 0630160233 

       

6005010273                                     6005010274                                       6005010290 

นางสาว นองตาตา                               นางสาว รัตนา  อร่ามศรี                       นางสาว อาณา ปังหลเีสน็ 

Ploybo88@gmail.com                  rttanaaramsri@gmail.com             Zee_muslim1998@hotmail.com 

เบอร์โทร  0980184889                   เบอร์โทร  0940096661                      เบอร์โทร0980460819 

mailto:Moddy434@gmail.com
mailto:psnontiya.3247@gmail.com
mailto:Ploybo88@gmail.com
mailto:rttanaaramsri@gmail.com


 

       

6005010299                                     6005010023                                     6005010067 

นางสาว ยาสมีน  แสงมาก                   นางสาว สธิุดา  สขุผล                           นางสาว วาสนา  โพธ์ิจกัร 

Yasminsaengmak@gmail.com    Suthidasookphol@gmail.com        Spritephotjak@gmail.com 

เบอร์โทร 0642480316                      เบอร์โทร 0622808600                       เบอร์โทร  0614857911 

    

6005010310                                          6005010313 

นางสาว กรัตีนี หลงสมนั                            นางสาว สรุางค์รดา สวสัดิ์รัมย์ 

Karteenee.na@gmail.com                 Ywannonam@gmail.com 

เบอร์โทร  0873941875                          เบอร์โทร 0987873177 

mailto:Yasminsaengmak@gmail.com
mailto:Suthidasookphol@gmail.com

