
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม   

ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม   
ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  4 กุมภาพันธ์  -  15  มีนาคม  
2562  ไปแล้วนั้น   

มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นครพนม  ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีก าหนดการสอบสัมภาษณ์   
ในวันที่พฤหัสบดีที่  18  เมษายน  2562 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน  เวลา  และสถานที่  รายละเอียดดังแนบ
ท้ายประกาศนี้  หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์  0–4253-2477-8  ต่อ  1124 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่   11    เมษายน  พ.ศ. 2562     
 
                                    
 
 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร) 
                                 รองอธิการบดี    ปฏิบัติราชการแทน   
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 
    

 
 
หมายเหตุ  : 1.  บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออก

ให้เพื่อมาแสดงตนในวันที่มาท าการสอบสัมภาษณ์ 
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1. ก าหนดการและสถานทีส่อบสัมภาษณ ์ 
 
คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา   
วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน  2562  ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) 

เวลา  08.00 – 09.00 น.       ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรายงานตัว 

เวลา  09.00 – 15.00 น.       สอบสัมภาษณ์ 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรและเทคโนโลยี   
วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน  2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) 

      เวลา  08.00 – 09.00 น.       ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรายงานตัว 

 เวลา  09.00 – 15.00 น.       สอบสัมภาษณ์ 
 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ   
วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน  2562  ส านักวิชาบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนิน
สะอาด) 

      เวลา  08.00 – 09.00 น.       ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรายงานตัว 

 เวลา  09.00 – 15.00 น.       สอบสัมภาษณ์ 
 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  วิทยาลัยธาตุพนม  
และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 
วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน  2562  ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
(บ้านเนินสะอาด) 

      เวลา  08.00 – 09.00 น.       ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรายงานตัว 

 เวลา  09.00 – 15.00 น.       สอบสัมภาษณ์ 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน  2562  ห้องศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

เวลา  08.00 – 12.00 น.       รายงานตัวและยื่นเอกสาร 

 เวลา  08.00 – 12.00 น.       แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ – 28)  

 เวลา  09.00 – 15.00 น.        สอบสัมภาษณ์  

 
/2.  หลักฐาน... 
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2. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ/สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
1. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน จ านวน  1  รูป 
2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จ านวน  1  แฟ้ม (ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ  : 1.  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
       ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา  

   2.  เมื่อช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
   3.  รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
 
3. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3.1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป  ประกอบด้วย 

- ใบสมัครเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
นครพนม  (ทางมหาวิทยาลัยจะจัดพิมพ์ไว้ให้ในวันสอบสัมภาษณ์)    1  ชุด  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        1  ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน         1  ฉบับ 

- ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน      1  ฉบับ 

- ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน       1  ฉบับ 

- ส าเนารับรองระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ภาคเรียน        1  ฉบับ 
 

3.2  โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  ประกอบด้วย 

- ใบสมัครเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
นครพนม  (ทางมหาวิทยาลัยจะจัดพิมพ์ไว้ให้ในวันสอบสัมภาษณ์)   1 ชุด 

- ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร      1 ฉบับ 

- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร                       1 ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดาหรือมารดาของผู้สมัคร              
(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตทั้งสองท่าน ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองตามกฎหมายแทน) 1 ชุด 

- ระเบียนแสดงผลการเรียน  
        1  กรณีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ ยื่นระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน และ
ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ซึ่งรับรองไม่เกิน 60 วัน (นับถึงวันที่สมัคร)   1 ชุด 

/2. กรณ.ี.. 
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    2  กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว ยื่นส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และ
ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)       1 ชุด 

-   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)     1 ชุด 
-   เอกสารเพิ่มเติม 

3.3  โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ต้องมี  
- หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2   
ของบิดาหรือมารดา ฉบับจริง       1 ฉบับ 
- บุตร มีส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผู้สมัคร     1 ฉบับ 

3.4  โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  ต้องมี 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ  ฉบับจริง    1 ฉบับ 
บุตร มีส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผู้สมัคร      1 ฉบับ 

3.5  โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพน  ต้องมี 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับจริง  1 ฉบับ 
มีส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผู้สมัคร      1 ฉบับ 

 

- ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) สทศ.  ฉบับที่มีลายเซ็นผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรองเท่านั้น 
ได้แก่  

1.   ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT รหัส 85  
2.   ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 1 (รหัส 71) วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์    
3.   ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 2 (รหัส 72)  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์  

 
หมายเหตุ  : 1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
  2.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ 

     คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
  3.  กรณีที่ผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    

     ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 
4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  23 เมษายน  2562  ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://entry.npu.ac.th    
5. การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  ในระหว่าง
วันที่  24 – 25  เมษายน  2562   ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/th/   
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม          
ในวันที่  30  เมษายน  2562   ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th  

/7.  QR... 
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7. QR Code สถานที่สอบสัมภาษณ์  
 7.1 มหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม (บ้านเนินสะอาด) ท่ีอยู่  167 หมู่ 8 ต าบลนาราชควาย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

 
 
 7.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยวิทยาลัยนครพนม 
92 ถนนกลางเมือง ต าบลหนองแสง  อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

 
 
 
 
 
 
 

/8.  รายชื่อ... 
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8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210142 นางสาวนิตติยา บุญทวี  

2 026210337 นางสาวปนัดดา จู่มา  

3 026210595 นางสาวจันทิมา ชัยมงคล  

4 026210793 นางสาวรุจิรา ปักเขมายัง  

5 026210852 นางสาวนัชชา กล้าหาญ  

6 026210907 นางสาวปารวีย์ ทิพมนต์  

7 026210964 นางสาวอรอนงค์ แสงสุวรรณ์  

8 026210989 นายศราวุธ โพธิ์ศรี  

9 026211131 นางสาวสาวิตรี แสนค า  

10 026211133 นางสาวธิดารัตน์ สุทธนู  

11 026211200 นางสาวจารีภรณ์ วงศ์ค าจันทร์  

12 026211469 นายกนกศักดิ์ อุดานนท์  

13 026211479 นางสาวศิริวิภา ผุยปัญญา  

14 026211685 นางสาวสุภาวด ี จันจางวาง  

15 026211727 นางสาวอรปรียา กิติศรีวรพันธุ์  

16 026211790 นางสาวสุดารัตน์ ละอองค า  

17 026211842 นางสาวมัณทนา โพธิ์เลิง  

18 026211865 นางสาวปิยพัทธ์ สุทธิจักร์  

19 026211878 นายอภิสิทธิ์ จันทะชาลี  

20 026211963 นายธีรยุทธ ขวดแก้ว  

21 026211990 นางสาวธิดารัตน์ วุฒิสาร  

22 026212044 นายเขมรัฐ เสียงล้ า  

23 026212098 นางสาวศิริภาพร พ่อสาร  

24 026212268 นางสาววรรณภา สีสุก  

25 026212313 นายวัฒนายุ จ าปี  
/คณะ... 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

26 026212381 นางสาวธวัลชนก การิก  

27 026212386 นายอัตพล รัตนวิจิตร  

28 026212603 นายพชรดนัย มงคล  

29 026212676 นางสาวดาริน ค าสีทา  

30 026212701 นายกวีพัฒน์ บุญโสม  

31 026212821 นายอนุพล มีสิมมา  

32 026211592 นางสาวรัตนาพร เสียงล้ า  

33 026212056 นางสาวพัทยา กลางประพันธ์  

34 026212351 นางสาวพัชรา โคตุรพันธุ์  

35 026212526 นายปุญญพัฒน์ ศิริวงศ์  

36 026212733 นางสาวฟารีดา ไชยคุณ  

 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210104 นางสาวอพัชรีกฤษ วงค์โพนทอง  

2 026210557 นางสาวสุดารัตร์ มหาลาภไพศาล  

3 026210568 นางสาวนภัสสร ไกรนอก  

4 026210684 นายธนวัฒน ์ ลครไชย  

5 026212078 นางสาวเกษตรา แสงเวียน  

6 026212801 นางสาวสุภลักษณ์ เหมเมือง  

7 026210287 นางสาวกรกนก ส านักโนน  

8 026211459 นายประภากร เกิดเกรียงไกร  

 
 
 

/คณะ... 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210020 นายพัฒนชัย พัสดร  

2 026210105 นางสาววริสรา บุญเพ็ง  

3 026210217 นางสาวปิยธิดา นอนิล  

4 026210324 นางสาวสุพัตรา สอนเฒ่า  

5 026210573 นางสาวฐิติมา ภูหลักถิน  

6 026211102 นางสาวจารุวรรณ เหมะนัค  

7 026211144 นางสาวธมนวรรณ อนันตจันทรา  

8 026211203 นางสาวพิชญ์สิตา ศุภศาสตร์วงศ์  

9 026211219 นางสาวชลธิชา บัวกอ  

10 026211530 นางสาวภิญญดา เสียงล้ า  

11 026211729 นางสาวอภิชญา แรงน้อย  

12 026212017 นางสาวศิรประภา อนุธรรม  

13 026212105 นางสาววาธิดา กอมสิน  

14 026212287 นางสาวบุษญาภัทร อินทร์ติยะ  

15 026212517 นางสาวศิริประภา ค าสงค์  

16 026212732 นางสาวภรดา ทนนวน  

17 026212805 นางสาวปิยะธิดา เทวะประกาย  

18 026212815 นางสาวชนาพร ทองศรี  

19 026212829 นางสาวกัญญา ศรีภิรมย์  

20 026211968 นายนิพิฐพนธ์ คันศร  

21 026212070 นางสาวธิดารัตน์ ธงชัย  

 
 
 
 

/คณะ... 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์    

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210067 นางสาวนุศรา ศรีบุญเรือง  

2 026210302 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อวังค า  

3 026210520 นางสาวธนพร ส าราญใจ  

4 026210609 นางสาวรสิตา ปู่ช่วย  

5 026210688 นายณัฐสิทธิ์ เอ๊ฟวา  

6 026210831 นางสาวธนัฏฐา ปวงสุข  

7 026211035 นางสาวพรรณนิภา จันทขัมมา  

8 026211569 นายศิริวัฒน์ ปะกิทัง  

9 026211699 นางสาววัชราภรณ ์ ผาค า  

10 026211753 นายชัชพงศ์ สาระพันธ์  

11 026211758 นางสาวสุพัตรา แนวตัน  

12 026211886 นางสาวมนสิชา สีทอน  

13 026211915 นายปรมินทร์ โกกาพันธ์  

14 026212266 นายทักษิณ เสลาค า  

15 026212525 นางสาวทิพย์อุมา ขอสุข  

16 026212679 นางสาววาสนา พันธ์สระคู  

17 026212809 นางสาวชัญญานุช บ ารุงเขตต์  

18 026210260 นายบุญชรัตน์ ค ารงัษี  

19 026211136 นางสาววชิราภรณ ์ ลักษ์ศิลป์  

20 026211527 นางสาวเทพินทร์ ปฏิญญาบัณฑิต  

21 026212269 นางสาวนุชดาภรณ์ แสนโสม  

22 026212114 นายกฤษณวงศ์ เห็มชัย  

 
 

/คณะ... 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน    

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210523 นางสาวจิดาภา โล่ห์นารายณ์  

2 026210526 นางสาวเกล้ากัลยา บุษบา  

3 026210544 นางสาวชนิดาภา จ าเนียรกูล  

4 026210561 นางสาวศศิประภา หลวยปัญญา  

5 026210620 นางสาววราลักษณ์ พรหมพินิจ  

6 026210962 นางสาวสกุลรัตน์ กุลวงษ์  

7 026211109 นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิพรม  

8 026211146 นายกฤตติชัย พิมทอง  

9 026212439 นางสาวอริศรา ศรีหาท้าว  

10 026212666 นางสาวณัฎฐกานต์ บรมส าลี  

11 026212764 นางสาวอารียา โพธิ์ตะนัง  

12 026210837 นางสาวจิราวดี ครทน  

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210094 นายเกียรติศักดิ์ ทะนะไชย  

2 026210970 นางสาวศุกันยา จังมีโคตร  

3 026211207 นางสาวทัศนีย์ สาเส็ง  

4 026211432 นางสาวรติกานต์ วิโย  

5 026211904 นายธาม ไชยต้นเทือก  

6 026212139 นางสาวปภัสสร แขวงเมือง  

7 026212154 นางสาวลูน่า โอเซน  

 
/คณะ... 
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คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาพืชศาสตร์  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210726 นางสาวสุนิสา ธิสารสังข์  

2 026211056 นางสาวทิพย์สุดา ใจสุข  

3 026211482 นายสถาพร ผลทิพย์  

4 026211571 นางสาวนงนุช ซิรัมย์  

5 026211892 นางสาวจิราภา รักษาแสง  

6 026212023 นางสาวธัญสินี เชื้ออุ่น  

7 026210313 นางสาวกัญญาลักษณ์ แสนภักด ี  

8 026211412 นางสาวจีรดา ยืนยั่ง  

9 026211652 นางสาวนภัสสร พงษ์สระพัง  

10 026211710 นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์  

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสัตวศาสตร์  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210891 นายภาณุพงษ์ วราพุฒ  

2 026212756 นายธนวัฒน ์ หิตปา  

3 026210421 นางสาวศศิวิมล ผลาจันทร์  

4 026211006 นางสาวเพียงขวัญ อ่อนจงไกร  

5 026212205 นางสาวสุนิตย์ ม่วงนิกร  

6 026212316 นางสาวฐิติรัตน์ เอกพันธ์  

7 026212446 นางสาวอดิภา ค าคง  

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาประมง  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210935 นางสาวเกวลิน ทาดี  

2 026210169 นางสาววนิษา ชูรัตน์  

3 026210261 นางสาวฐานันตา แถมพรมศรี  

 
/คณะ... 
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คณะเกษตรและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211089 นายชินวัตร ไชยชาติ  

2 026211794 นางสาวสุพัฒตรา ศรีคงเพชร  

3 026211961 นางสาวจารุวรรณ พ่ึงตาแสง  

4 026212172 นางสาวพณิตา ซุยสัมโรง  

5 026211099 นางสาวจิตนา นารุน  

6 026211736 นางสาวศรัญธร ยิ่งชาติ  

 
/วิทยา... 
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วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211633 นางสาววรัญญา กาลัง  

2 026212161 นายอธิวัฒน์ รัตนมาลี  

3 026212336 นางสาวลดามาศ บุญประสิทธิ์  

4 026212670 นางสาวฐิตินันท์ พนมศักดิ์  

5 026212796 นายสุพรรณ ค่ าคูณ  

6 026212789 นางสาวชนิษฐา อาสาคติ  

7 026212790 นางสาวจุฑามาศ มนัสศิลา  

 
วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210543 นางสาวปภัสสร สุขรี่  

2 026211307 นายรณฤทธิ์ สร้อยสน  

3 026211313 นายณัฐพล จ าลองสอง  

4 026211720 นายสรศักดิ์ เชื้อพระซอง  

5 026211804 นายชิติภูมิ ขันตะ  

6 026212849 นายหิรัญโชค วงค์ชาชม  

7 026212850 นายชัยณรงค์ ชินวงค์  

8 026211686 นางสาวณฐนนท ปิติศิลป์  

 
/คณะ... 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการจัดการกีฬา  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210059 นายพีรพงษ์ ยืนยั่ง  

2 026210584 นางสาวศิริลักษณ์ เคนซักซ้าย  

3 026210613 นางสาวขนิษฐา หัสอาด  

4 026211453 นายภานุพงศ์ มาตยชรา  

5 026211868 นายวัฒนะไชย ทะวัง  

6 026211894 นางสาวมลิวัลย์ เจริญชัย  

7 026212456 นางสาวศิรประภา คูหาทอง  

8 026212852 นายการัณยภาส ลุนอุบล  

9 026212853 นายวรธรรม ระดาฤทธิ์  

10 026212854 นายชนะ ภูสีดวง  

11 026212855 นายอนุชิต ดรสินเพิ่ม  

12 026211065 นางสาวสุนิสา วงพิลาน  

 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210036 นางสาววิมลศิริ ร่มรื่น  

2 026210061 นางสาวภาณุรัตน์ คงไพรศาล  

3 026210266 นางสาวปณัฐดา ดีดวงพันธ์  

4 026210736 นางสาวจันทร์ธิดา อินนา  

5 026211634 นางสาวณัฐธิกา อุยสาห์  

6 026212027 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีจันทร์  

7 026212092 นายกรณินทร์ ขันตี  

8 026212198 นางสาวพัชริดา อุปนันท์  

9 026212362 นางสาวจันทิมา กุลสา  

10 026212363 นางสาวมนสิการ มินติราช  

11 026212428 นางสาวสุนิสา กันหาคม  
/คณะ... 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211250 นายอัครวัฒน์ สันติวัฒนสิร ิ  

2 026212170 นายเกียรติยศ อินแสง  

3 026212851 นายปณิธิ อนุพันธ์สืบสาย  
/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยการบินนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการการบิน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210310 นางสาวชนนภัส หนูห่วง  

2 026210530 นางสาวสิริวิมล อินทิสาร  

3 026210689 นางสาวชนนภัส หนูห่วง  

4 026211284 นางสาวเกศวริน อังครุฑ  

5 026211308 นางสาวเมธาวี โคตรพงษ์สาร  

6 026211345 นางสาววณิชชา โภคาพาณิชย์  

7 026211455 นางสาวศศิธร รักษ์ทอง  

8 026211519 นางสาวรัชฎาพร ศุภผล  

9 026211546 นางสาวธิดาวดี คนครอง  

10 026211631 นายนิติธร ศิริธนะวุฒิขัย  

11 026211679 นางสาวปิยดา อุปการะ  

12 026211740 นางสาวพิริยาภา เทพธรรม  

13 026211751 นายเจนณรงค์ ค าภิรมย์  

14 026211934 นางสาวณัฐธิดา โสมา  

15 026211936 นางสาวอัณณิการ์ ภากุล  

16 026211941 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  

17 026212012 นายกรรชัย วัฒนานุศาสก์  

18 026212193 นางสาวศศิธร บุพศิริ  

19 026212491 นางสาวธันยกานต์ แสนสุภา  

20 026212593 นายธนภูมิ อดิษะ  

21 026212596 นางสาวมิลธิดา ไชยมาตย์  

22 026210092 นางสาวมัสยา ไหมพรม  

23 026210518 นางสาวจิรารัตน์ วงค์ชาชม  

24 026210690 นางสาวนงลักษณ์ วงค์สาชุม  

25 026210780 นายวสันต์ เถาจัตุรัส  

26 026210792 นางสาวสุนิตา ลุนส าโรง  

27 026210823 นางสาวชลิตา หลับจันทร์  
/วิทยาลัย... 

 



- 17 - 
 

  

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการการบิน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

28 026211021 นางสาวอภิญญา ทีทา  

29 026211024 นางสาวสุภาวด ี จนัทรังษี  

30 026211039 นายทศพล บุญเสริฐ  

31 026211129 นางสาวปัญญาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร  

32 026212052 นางสาววารุณี ตะฮึง  

33 026212055 นางสาวเพชรดา สารเสนา  

34 026212412 นางสาวพรรณภษา หมีอินทร์  

35 026212432 นางสาวปิฬานุช พิมพ์สวัสดิ์  

36 026212779 นางสาววราลักษ์ ลูกค า  
/วิทยาลัย... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

  

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210427 นางสาวกุลสตรี ภูม ี  

2 026211326 นางสาวพิมพ์ชนก ค ากองแพง  

3 026211525 นางสาวเมวลิน วงค์หนายโกด  

4 026211565 นายธีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  

5 026211579 นายบุริศร ์ ผาสุข  

6 026211719 นางสาวสุธิดา ดวงพลจันทร์  

7 026212126 นางสาวอริสรา โชติวุฒิมนตร ี  

8 026212540 นางสาวศิริพร ชัยชนะ  

9 026212705 นายณัฐนันท์ ฉัตรทอง  

10 026212823 นางสาวน้ าทิพย์ สงวนพันธ์  

11 026210200 นางสาวพรนภา อินทรีย์  

12 026210507 นางสาวพาฝัน ตรงดี  

13 026210691 นางสาววิยดา แสงเขียว  

14 026210917 นายทัชธกรณ์ วงศ์ค าจันทร์  

15 026211492 นางสาวฐิติยา จันทะแจ่ม  

16 026211772 นางสาวชลธิชา ศรีวันค า  

17 026212433 นางสาวเปรมปรีดา ใจบุญ  

18 026210084 นางสาวชนาธินาถ ธรรมยาฤทธิ์  

19 026212511 นางสาวแอนนิอร สาธุชาติ  
/คณะ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210274 นางสาวศิริลักษณ์ สาสอน  

2 026210293 นายอนุชาติ ไชยสุระ  

3 026210299 นางสาวกฤษณา อยู่มั่น  

4 026210547 นางสาวชณิดาพร เชื้อค าเพ็ง  

5 026210631 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  

6 026210889 นายสหัสวรรษ เกษงาม  

7 026211213 นายศุภวิชญ์ อุดมกัน  

8 026211674 นายกีรติ สีอุคุ  

9 026211989 นายพีรวิชญ์ อินทริง  

10 026212253 นายธนาเกียรติ สิงหาคร  

11 026212680 นายธนภัทร พันธ์สระคู  

12 026212848 นายชนก ค าสุข  

13 026210360 นางสาวจิดาภา อาทะวิมล  

14 026211088 นางสาววรรณวิสา โพธิ์สุ  

15 026211750 นางสาววรัญญา ติยะมัต  

16 026211756 นายนพพล คึมยะราช  

17 026211841 นางสาวศุภลักษณ์ กระทุ่มขันธ์  

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210999 นายอภิสิทธิ์ ผู้ก าจัด  

2 026211768 นายสหัสวรรษ แสงกล้า  

3 026211858 นายพิระภัทร ผ่านส าแดง  
/คณะ... 

 
 
 
 
 



- 20 - 
 

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210050 นางสาวปรียากร รัตนวิรุฬห์  

2 026210124 นางสาวอรุณศรี พลศรีราช  

3 026210774 นางสาวฐิติมา โคตรอาสา  

4 026210874 นางสาวภาวิณี นนทะศรี  

5 026210973 นางสาวสุภัสสร สุภานาม  

6 026211264 นายคฑาวุธ จันทร์กอง  

7 026211570 นางสาวศิริพร วงค์กระโซ่  

8 026211573 นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนหวาน  

9 026211698 นางสาวอาทิตยา วงค์แก้ว  

10 026211725 นางสาวเขมอักษร แทนจะโป๊ะ  

11 026212034 นางสาวจุฑารัตน์ วงค์อ ามาตร  

12 026212058 นางสาวอรทัย ค าด่อน  

13 026212669 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม  

14 026212689 นางสาวณัฐวดี พ่อลีละ  

15 026210292 นางสาวธนาภรณ์ บุญขาว  

16 026211339 นางสาวมินตรา ศิริบ ารุง  

17 026212054 นางสาวชยณัฐ เรืองราม  

18 026212417 นายเกียรติศักดิ์ อุตหลุด  

19 026212572 นายรัชพล สุขขารมย์  
/คณะ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 - 
 

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210082 นายฤทธิพร แก้วบุดตา  

2 026210211 นายพงศกร บุตราช  

3 026210355 นางสาวทิพย์ชนก ตรงดี  

4 026210625 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  

5 026211797 นางสาวลักษมล ดวนลี  

6 026212484 นายกิตติภูมิ บุญปก  

7 026212549 นายอนวัช ศาสตราศรัย  

8 026212637 นางสาวจริญญา แสนวิลัย  

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210488 นางสาวณิชกุล คนอยู่  

2 026211670 นายธนาดล พรหมพักตร์  

3 026212234 นายธนากร ศิริวรรณ  

4 026212538 นายศาสตรา จิตอามาตย์  

5 026212702 นายนัฐพล เสนาค า  

6 026212738 นายจิรายุส ดาเพ็ง  

7 026212768 นางสาวศิริวรรณ ภาษ ี  

8 026212857 นายชลศิลป์ โพนสิงห์  
/คณะ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 

  

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210824 นางสาวอลีนตา สัตย์ธรรม  

2 026210850 นางสาวกนกวรรณ หล้าเครือ  

3 026212436 นางสาวนริศรา มาเลิศ  

4 026211277 นางสาววันวิสาข์ อ่ังซุน  

5 026211475 นางสาวภัคจิรา ม่วงลาย  

6 026211849 นางสาวศิริญาพร สุนาโท  

7 026211115 นางสาววารุณี ลีโส  

8 026212371 นายชนะพล แก่นทน  

 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026212687 นางสาวธัญญาเรศ ประไพพิษ  
 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211826 นางสาวอรทัย วรรณทอง  
2 026212831 นางสาวชลิตตา ยางนอก  
3 026210045 นางสาวนิรนาถ บุญชู  
4 026210114 นางสาวทรายประกายแก้ว ประก่ิง  
5 026210172 นางสาวชลิดา ถาหล้า  
6 026210198 นางสาวนภาภรณ์ อินทร์กอง  
7 026210475 นางสาวสุดารัตน์ อุประ  
8 026210482 นางสาวอภิญญา บุญสร้าง  
9 026210642 นางสาวพัทธ์ทิวากรณ์ พงษ์มณีศิลป์  
10 026210655 นางสาวอริสา องอาจ  
11 026210988 นางสาวนัทยา กุลากลุ  
12 026211680 นางสาวจิดาภา จั่นธนากรสกุล  
13 026211913 นางสาวสุภาดา จารย์ลี  

/คณะ... 
 



- 23 - 
 

  

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

14 026212160 นางสาวดุจเพชร เกริ่นกระโทก  
15 026212703 นางสาววราพร ชาวป่า  
16 026212758 นายเทพวงศ์ ธีระสาร  

/สถาบัน... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

  

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210130 นางสาวธัญนาฎ บรรหาร  
2 026210164 นางสาวศุภรดา ไชยวัน  
3 026210243 นางสาววรัญญา ชาวหนองบุ  
4 026210252 นางสาวทิราภรณ์ จันไตรรัตน์  
5 026211755 นางสาวสุภาพร หม่อมบ่าว  
6 026211898 นางสาวธนพร ทรงพุฒิ  
7 026211994 นางสาวชุติกา ระตะจารุ  
8 026212015 นางสาวอรณิชา มณีโชติ  
9 026212035 นางสาวจุฑามณี วงค์อ ามาตร  
10 026212262 นางสาวอารียา รังกลาง  
11 026212383 นางสาวชฎาพร ขนันทอง  
12 026212455 นางสาวฐิติรัตน์ เกวิรัตน์  
13 026212476 นางสาวรัตนาวรรณ อุดมกิจโอฬาร  
14 026212605 นางสาวณิชากร ปัดตา  
15 026212813 นายโชคทวี เชื้อดวงผุย  
16 026212818 นางสาวเจนจิรา ภูพิพัฒน์  
17 026212856 นายไตรภพ โทนแก้ว  
18 66210281 นางสาวอัมพร โกพลรัตน์  
19 026210358 นางสาวกนกอร ภูมิดอนชัย  
20 026210378 นางสาวสุดารัตน์ ไชยต้นเทือก  
21 026210550 นางสาวฐิตาพร ทองไทย  
22 026211094 นางสาววิรงรอง จิตรานนท์  
23 026211359 นางสาวภัคมน จ าปาแดง  
24 026211533 นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลิมชาติ  
25 026211662 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติประยูร  
26 026212087 นางสาวสุชัญญา เกล็ดงูเหลือม  
27 026212239 นายธงชัย นามจุมจัง  
28 026212833 นางสาววิจิตตรา คนไว  
29 026212838 นางสาวมัลลิกา ศิริวงค์  
30 026210342 นางสาวสถาพร สุภาพันธ์  

/สถาบัน... 
 



- 25 - 
 

  

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

31 026211507 นางสาวเบญจกร หลาบเหมทุม  
32 026211653 นางสาวพัสตราภรณ์ ปฐมรัตน์  
33 026211752 นางสาวสุดาพร พูลเพิ่ม  
34 026212453 นางสาวกนกภรณ์ สุกัง  
35 026212822 นางสาวธิดารัตน์ ตระการจันทร์  

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210233 นายณัฐวุฒิ ทินบูรณ์  
2 026210856 นายวรพจน์ เจียรนัยธนะกิจ  
3 026210950 นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ศรีชา  
4 026211480 นายสิทธิพล ธนะกิจพิพัฒน์  
5 026211778 นางสาวสริดา วงษต์า  
6 026212106 นายพีรพงษ์ โกพล  
7 026212194 นายอัสนี โทสวนจิตร  
8 026212244 นางสาวโสรญา ปัญญาวรชาติ  
9 026212514 นางสาวพิชชาพร สายมาลัย  
10 026212604 นางสาวธัญญารัตน์ มานิล  
11 026212645 นายธนพล พลสิมมา  
12 026212652 นางสาวธัญลักษณ์ สุขวิพัฒน์  
13 026212755 นางสาวปิยะฉัตร ษมากรวิทิต  
14 026212833 นางสาววิจิตตรา คนไว  
15 66210324 นางสาวบุษกร จรค า  
16 026210909 นางสาวจุฑามาศ รุดเครือ  
17 026211811 นางสาวนิลวัลย์ิ ติธรรม  
18 026211547 นางสาวธิราวรรณ เพ็ชรนาดี  

/สถาบัน... 
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สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211121 นางสาวอภิชญา สุวรรณิคม  
2 026210786 นางสาววันวิสา วงษ์ศิลา  
3 026212827 นางสาวรุ้งนภา แข็งแรง  
4 026210886 นางสาวตะวันฉาย อ่อนมิ่ง  

/คณะ... 
 
 
 
 
 



- 27 - 
 

  

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210016 นางสาวหนึ่งธิดา บุญบุดตะ  
2 026210132 นางสาวปวีณา พงษ์สุภา  
3 026210147 นายปริญญา เทศนอก  
4 026210380 นางสาวชลธิชา ศรีนูเดช  
5 026210406 นางสาวอัญมณี ดอนมืด  
6 026210564 นางสาวณัฐริกา สุขทองสา  
7 026210566 นางสาววราภรณ์ ชนะพจน์  
8 026210612 นายสุทัศน์ จิตจักร  
9 026210661 นางสาวชลลดา ไมสุพรรณ  
10 026210712 นางสาวนภาไล บุพศิริ  
11 026210801 นางสาวจิตตรา เติมประชุม  
12 026210818 นางสาวญาดา ยะภักดี  
13 026210922 นางสาวประภากานต์ สุริวรรณ์  
14 026211001 นางสาวณัฐริกา ศาลารักษ์  
15 026211043 นางสาวปิยฉัตร ใครบุตร  
16 026211122 นางสาวอรปรียา ขันวัง  
17 026211172 นางสาวปะวี แข็งแรง  
18 026211229 นางสาวเสาวลักษณ์ สีดี  
19 026211235 นางสาวสุวรัตน ์ เลิศสงคราม  
20 026211249 นางสาวชนรดี ชายฮวด  
21 026211266 นางสาวชลดา วันโน  
22 026211505 นางสาวกิตติภรณ์ สอนคร้าม  
23 026211544 นางสาวจิตรวรรณ เพชรนาดี  
24 026211668 นางสาวสิริยากรณ์ แสงสว่าง  
25 026211744 นางสาวสวภัทร หาระโคตร  
26 026211783 นายภาคิน ตอจับต้น  
27 026211788 นางสาวสิริธิดา เกตุไพบูลย์  
28 026211846 นายธนารัตน์ เหล่าเรือง  
29 026212061 นางสาวสุกัญญา สมรฤทธิ์  
30 026212370 นายปรเมนทร์ แสงแก่นสาร  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

31 026212502 นางสาววิลาสิน ี รัตนานุกูล  
32 026212547 นายเอกณัฐ ศรีสร้อย  
33 026212668 นางสาวฐิติมา สุภาพรหม  
34 026212762 นายศราวุฒิ ประพัสรางค์  
35 026212834 นางสาวณัฐธิดา เดชกุลรัมย์  

 
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210309 นางสาวปริญญา วงษ์ค าดี  
2 026210679 นางสาวสุวรรณา วงษ์มีเเก้ว  
3 026210996 นางสาวเข็มอักษร วงค์ฝ่ายแดง  
4 026211048 นางสาวพิชามญชุ์ เรืองศรี  
5 026211142 นางสาวอารียา ชนะกุล  
6 026211160 นายชาญชล โสภากุล  
7 026211385 นางสาวสุภาวด ี อนุญาหงษ์  
8 026211404 นางสาวนวลจันทร์ หลินภ ู  
9 026211442 นางสาวสบายสุข กองเกิด  
10 026211474 นางสาวภาคินี คนหาญ  
11 026211586 นางสาวจินตนา คะปัญญา  
12 026211908 นางสาวอารียา แสนโสม  
13 026211933 นางสาวสุพิชญา อุทโธ  
14 026212087 นางสาวสุชัญญา เกล็ดงูเหลือม  
15 026212283 นางสาวปิยกานต์ โสดานาถ  
16 026212419 นายภาณุพัฒน์ ลองค า  
17 026212703 นางสาววราพร ชาวป่า  
18 026212728 นางสาวสุทาทิพย์ สิทธิ  
19 26210118 นางสาวพรนภา สุขล้ าคณา  
20 26210320 นางสาวสุนิตา พุ่มทรัพย์  
21 26210742 นางสาวพรธิดา จอกน้อย  
22 026211128 นางสาวสุภาพร วงศ์เพชร  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

23 026211152 นางสาวอัจฉราพร เทวรัตน์  
24 026211325 นางสาวอริศรา ค าภีระ  
25 026211552 นางสาวนภัสสรณ์ โพธิราช  
26 026211877 นางสาวจิราภรณ์ ผาบแก้ว  
27 026212425 นางสาวนาตยา ไชยเชษฐ์  
28 026212475 นางสาวกัญญารัตน์ แก่นท้าว  
29 026210483 นางสาวสุจิรา ศรีสมนาง  
30 026212214 นางสาวอภิญญา จิตราช  

 
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210006 นางสาวชยาภรณ์ สุวรรณเทน  
2 026210012 นางสาวพรพิมล รัตนะ  
3 026210242 นางสาวศิริวรินทร์ จ าเริญเศษ  
4 026210495 นางสาวอภิสรา เรืองทอง  
5 026210531 นางสาวพรรณวฎา ปริปุญโญ  
6 026210870 นางสาวพรปวีณ์ โคตรภัทร์  
7 026211026 นางสาวกัญญาวีร์ มีแสง  
8 026211040 นางสาวกุลธิดา วิเศษวงษา  
9 026211244 นายกิตติศักดิ์ วิริยะภาพ  
10 026211335 นางสาวภคิณี บุตดีวงศ์  
11 026211572 นางสาวณัฐวดี ภูมิพัฒน์  
12 026211722 นางสาวเชษฐ์ธิดา เเย้มบาน  
13 026211855 นางสาวสุวิมล อินทร์เพชร  
14 026211944 นายธีรภัทร ค าเรืองศรี  
15 026212104 นางสาวศศิรินทร์ กุลธนนท์เมธี  
16 026212152 นางสาวกรรณิกา พลดงนอก  
17 026212175 นางสาวมณฑารพ ประทุมรัตน์  
18 026212224 นายนครินทร์ ค ามุก  
19 026212233 นางสาวชนกานต์ ค าภูษา  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

20 026212264 นางสาวธนธรณ์ พ่ออามาตย์  
21 026212333 นางสาวฐิติรัตน์ แสงโยน  
22 026212478 นายวุฒินันท์ สิงหัส  
23 026212530 นายศตนันท์ โสสิงห ์  
24 026212595 นางสาวนันท์นลิน บุญมาก  
25 026212617 นายจิรวัฒน์ พรหมภักดี  
26 026212655 นางสาวพิมประภา ค าปัน  
27 026212776 นายกิตติวัตร บุญรมี  
28 026212836 นางสาวอิสริยา ไชยะบุบผา  

 
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210696 นายวารเทพ นาโสก  
2 026211082 นางสาวจิราพร นิยมไร่  
3 026211795 นายวัชรพงศ์ สีภาบุญ  
4 026212028 นางสาวอาภาภรณ์ บรรพตพิทักษ์  
5 026212159 นายอาเนช คลังทอง  
6 026212258 นายพูลสวัสดิ์ คะอะรัญ  
7 026210010 นางสาวสมกมล คงตระกูล  
8 026210033 นางสาวจิราวรรณ หันจรูญ  
9 026210580 นางสาวธนันพร สิงห์วงษา  
10 026211173 นางสาวศศิโสพาภรณ์ ประทุมสาร  
11 026211387 นางสาวจุฑามณี อ่ิมวงค์  
12 026212637 นางสาวจริญญา แสนวิลัย  
13 026212038 นายสิทธิพล ชินโน  
14 026212377 นายภควันต์ อุ่นชัย  
15 26212617 นายจิรวัฒน์ พรหมภักดี  
16 026212830 นางสาวปภัสสร จุลวงษ ์  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210017 นางสาวณภัทรา บัวชุม  
2 026210137 นางสาวฐิตติพร มีนาม  
3 026210139 นางสาวทัศนีย์ ลิภา  
4 026210160 นายกิตติพงษ์ มูลค าเกตุ  
5 026210275 นางสาวปาริฉัตร ยะไชยศรี  
6 026210332 นางสาวพินิดา จันขันธ์  
7 026210347 นางสาวศิริโชค น้อยบล  
8 026210362 นางสาวพัชรพร นาปองสี  
9 026210522 นางสาววัทนวิภา โพชะโน  
10 026210538 นางสาวอรจิรา อุปรีย์  
11 026210840 นางสาวมัญชุลิกา จ้งจันศรี  
12 026211071 นายวุฒิดนัย ณะวงวิเศษ  
13 026211145 นางสาวน้ าเพชร ทองพาณิชย์  
14 026211179 นางสาวปวีณ์นุช โคตรตาแสง  
15 026211297 นายพงษกร เชื้อวังค า  
16 026211370 นางสาวภาณิกา ยืนยั่ง  
17 026211478 นายยุทธจักร จ าม ี  
18 026211512 นายกริชเพชร สุวรรณโคตร  
19 026211567 นางสาวภวิษย์พร ชนะบัว  
20 026211675 นางสาวศศิรัตน์ โนนทิง  
21 026211737 นางสาวชนิกานต์ นาชัยฤทธิ์  
22 026211917 นางสาวรุ้งลาวัลย์ สีสิงห์  
23 026211943 นายณัฐตินัย พรรณวงศ์  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

24 026212010 นางสาวพรชิตา บุนนท์  
25 026212045 นายอนันตชัย ถนอมชาติ  
26 026212249 นายอริยะ ไชยต้นเทือก  
27 026212424 นางสาวปาริชาติ แถววงษ์  
28 026212524 นายกรดนัย ศรีสร้อย  
29 026212622 นางสาวไอยดา อุทุมพร  
30 026212700 นางสาวปณิดา ภาวงศ ์  

 
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210002 นางสาววรกมล อวนพล  
2 026210010 นางสาวสมกมล คงตระกูล  
3 026210015 นางสาวกรรณิการ์ สอนวงค์ษา  
4 026210236 นางสาวณิชกุล อัมพา  
5 026210283 นางสาวกรรณิกา คูณแก้ว  
6 026210330 นางสาวกุลสตรี ท้าวเนาว์  
7 026210455 นางสาวสุรนันท์ สุวรรณแดง  
8 026210629 นางสาวสาวิตรี วังวงค์  
9 026210698 นางสาวพิยดา ภูยอดนิล  
10 026210838 นายกฤตธนนท์ เทศนิ่ม  
11 026211034 นางสาวคณาวรรณ สีวงศ์แบ้  
12 026211319 นางสาววรางคณา เกื้อธนสกุล  
13 026211337 นางสาวพิชญา แก่นดี  
14 026211872 นางสาวนัฐพร มีชัย  
15 026211873 นางสาวปริตตา ดวงตา  
16 026212006 นางสาวกัญญาณี ศิริสงฆ์  
17 026212167 นางสาวพรประสพ ไชยกิจ  
18 026212181 นางสาวบุญธริกา ศิริผลา  
19 026212394 นางสาวทรรศน์มน มั่นศักดิ์  
20 026212608 นางสาวธัญลักษณ์ ดีจันทร์  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

21 026212724 นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ  
22 026212729 นายวุฒิชัย บุญประทุม  
23 026212781 นางสาวนุสบา เเก้วชา  
24 026212798 นางสาววริศรา สายวงค์ค า  
25 026212814 นางสาวสุกัญญา บับภาเอก  

 
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210367 นางสาวสุทธิดา จันสิมมา  
2 026210472 นางสาวนันทิพร ถานัน  
3 026210511 นางสาวจิลดา สอนสมนึก  
4 026210513 นางสาวสุดารัตน์ ชัยปัญหา  
5 026210611 นางสาวอริศรา พิมพะบุตร  
6 026210735 นางสาวชลธิชา วังวิสัย  
7 026210929 นางสาววริสสรา ค าชนะ  
8 026210946 นางสาวรัตนากร ลาริมาตร์  
9 026210990 นางสาวนิราวัลย์ ปานพรม  
10 026211130 นางสาวปิยะฉัตร ไพภิบาล  
11 026211347 นางสาวนุชบา โสดาพรม  
12 026211411 นางสาววิธิดา ธาตุวิสัย  
13 026211642 นางสาวกมลชนก วิเศษศรี  
14 026211646 นางสาวจุฑามาศ ค าทะเนตร  
15 026211680 นางสาวจิดาภา จั่นธนากรสกุล  
16 026211773 นางสาวสิรภัทร เพียสา  
17 026211774 นางสาวอรนิจ ทาศรีภู  
18 026211787 นางสาวเบญจวัลย์ มินิชิตร์  
19 026212021 นางสาวพัชริษา ฮาดทักษ์วงศ์  
20 026212073 นายวรพจน์ สีแวงเขตร ์  
21 026212377 นายภควันต์ อุ่นชัย  
22 026212427 นายชาคริต ชาค าผง  

/คณะ... 
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คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

23 026212509 นางสาวสุดารัตน์ ธุระธรรม  
24 026212513 นายณัฐพงษ์ อินอุเทน  
25 026212623 นางสาวพิชญาภัค สุขรี  
26 026212719 นายวสันต์ พนันชัย  
27 026212743 นางสาววิลัยลักษณ์ สุระคาย  
28 026212753 นางสาวจันทมาศ อดทน  
29 026212786 นางสาวปานวาด ไกรลาสบวร  
30 026212808 นางสาวสุทธิดา ไกรยะราช  

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210079 นางสาวหทัยชนก ปัททุม  
2 026210089 นางสาวภัทราภรณ์ หลักค าพันธ์  
3 026210096 นางสาวชฎาภรณ ์ คนยืน  
4 026210143 นางสาวอริสา เปียรัมย์  
5 026210158 นายศุภวัฒน์ ใจเที่ยง  
6 026210159 นางสาวรติมา แก้ววิเชียร  
7 026210171 นางสาวณภัทร พรหมศรีสุข  
8 026210176 นางสาวธิดารัตน์ มิคะ  
9 026210179 นางสาวชลลดา ภูคงสด  
10 026210197 นางสาวมณิชญา นาฤทธิ์  
11 026210201 นางสาววิรวรรณ กุลาศรี  
12 026210205 นางสาวแก่นประภา ประจง  
13 026210235 นางสาวยุภาพรณ์ แย้มไสย  
14 026210247 นางสาวอุษณี ทัศคร  
15 026210251 นางสาวลลิตา อุ่นศิริ  
16 026210259 นางสาวศศิธร อุตม์ทอง  
17 026210281 นางสาวณัฐมล อุ่นชัย  
18 026210382 นางสาวปุณณ์ณพิชญ์ ค าภิรมย์  
19 026210423 นางสาวภาวิน ี เชื้อขาวพิมพ์  
20 026210435 นางสาวกฤษติกานต์ อินอ่อน  
21 026210439 นางสาวฟารีดา อุดมสิริยศ  
22 026210469 นางสาวปิยะรัตน์ ศรีหะมงคล  
23 026210489 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์งาม  
24 026210516 นางสาวสุพรรณี ลาวิลาศ  
25 026210554 นางสาวจิราวรรณ ค าศิริ  
26 026210559 นางสาวธิดารัตน์ พุ่มจันทร์  
27 026210565 นางสาวอรพิมล วิศรียา  
28 026210627 นางสาวปุณยนุช หว่านผล  
29 026210651 นางสาวสุภลัคน์ ยศรุ่งเรือง  

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

30 026210678 นางสาวฐาปนี วันโสภา  
31 026210680 นายกิตติศักดิ์ อุปัญญ์  
32 026210701 นางสาวณันทนา กาทอง  
33 026210704 นางสาวดลรัตน์ บุษบงก์  
34 026210705 นางสาวอัจฉรา เบ้าหล่อเพชร  
35 026210707 นางสาวมานิตา เงาะสนาม  
36 026210709 นางสาวปิยะธิดา หันจังสิทธิ์  
37 026210710 นางสาวชโรชา เมธีปฏิภาน  
38 026210716 นางสาวอาระยา ด้วงล าพัน  
39 026210719 นางสาวพลอยอนงค์ จันทร์รอง  
40 026210727 นางสาวณัฐนิช โถชาลี  
41 026210733 นางสาวทิวารัตน์ สุวรรณมาโจ  
42 026210771 นางสาวดาราวิไล คูณป้อง  
43 026210788 นางสาววรัญญา ฉลวยศรี  
44 026210791 นางสาวศราวดี เบญมาตย์  
45 026210813 นางสาวปวีณอร นามเดช  
46 026210861 นางสาวกุลธิดา เอกพันธ์  
47 026210873 นางสาวดรุณี ชื่นชุ่ม  
48 026210885 นางสาวอธิติยา ไชยมหา  
49 026210887 นางสาวพรนภา ปุ่มเป้า  
50 026210902 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์  
51 026210911 นางสาวรุจินันท์ เชียงขวาง  
52 026210915 นางสาวพจมาน พงษ์แก้ว  
53 026210931 นางสาวปภาว ี อุดไชยา  
54 026210933 นางสาวฐิติญากร มุลสุรินทร์  
55 026210938 นางสาววรรณวิษา สมบัติศรี  
56 026210941 นางสาวปวันรัตน์ คนขาว  
57 026210958 นางสาวปรัศนียาพร เดชแพง  
58 026211007 นางสาวชนพิชา ศรีวันทา  

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

59 026211009 นายอรรถชัย จันทร์ภักด ี  
60 026211029 นางสาวชนม์นิภา ชาวหนองแสง  
61 026211058 นางสาวพันแสง นวลปาน  
62 026211075 นางสาวพุธิตา ราชนา  
63 026211081 นางสาวอาทิตยา แพงค าดี  
64 026211103 นางสาววิภาวด ี อินทวงค์  
65 026211118 นางสาวธิดาพร บรรดาศักดิ์  
66 026211141 นางสาวอารียา ชนะกุล  
67 026211154 นางสาวทิพลิล เงินพรวน  
68 026211185 นางสาวสุรนาถ ปัญญาดี  
69 026211255 นางสาวเเสงอรุณ ศรีสุภา  
70 026211262 นางสาวพรรนิภา ญาณสิทธิ์  
71 026211265 นางสาวอภัสรา บุญช่วย  
72 026211276 นางสาวปวรรัตน์ หงษา  
73 026211288 นางสาวณัฐวรรณ มูลสา  
74 026211303 นางสาวกรรณิการ์ สมบัติ  
75 026211304 นางสาวประพิณ ศรีหะมงคล  
76 026211319 นางสาวน้ าทิพย์ ศรีประชัย  
77 026211321 นายพัศวุฒิ สาระ  
78 026211322 นางสาววิริยา ข างาม  
79 026211324 นางสาวแพรพลอย ศรีวงษ์  
80 026211362 นางสาวนันทิยา ผิวผ่อง  
81 026211368 นางสาวฐิติยา ศรีโพน  
82 026211390 นางสาวนภัสวรรณ ชินวานิชย์เจริญ  
83 026211421 นางสาววริศรา ช านาญ  
84 026211460 นางสาวสิริโสภา สิงห์สิทธิ์  
85 026211471 นางสาวสุนิสา บุญหงษ์  
86 026211472 นางสาวปวีณา เมษา  
87 026211514 นางสาวกมลทิพย์ เพียเพ็ง  

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

88 026211543 นางสาวรุ่งบุรพา สีกานิล  
89 026211574 นางสาวมัณฑนา พลราชม  
90 026211590 นางสาวกัลยา บุบผา  
91 026211603 นางสาวรัตติยากร มุลสุรินทร์  
92 026211605 นางสาวกมลวรรณ ฉกรรจ์ศิลป์  
93 026211610 นางสาวสุพิชญา สาดแล่น  
94 026211611 นางสาวศศิธร ดวงโนแสน  
95 026211615 นางสาวพินธิกร นามขันคุณ  
96 026211649 นางสาวมาริสา ไชยตะมาตย์  
97 026211728 นางสาวพิมพ์ชนก ชาสิงห์  
98 026211796 นางสาวนันทิชา พิทธภาพ  
99 026211798 นายปรเมศ เขียวหนู  
100 026211801 นายธีรนัย บุญยางาม  
101 026211850 นางสาวปรกช เกิดเกียรติสุข  
102 026211859 นางสาวอริศรา ไชยมงค์  
103 026211930 นางสาวขวัญฤดี มูลเมือง  
104 026211973 นางสาวยุระฉัตร จอมขวัญ  
105 026212002 นางสาวศิริญาพร คาดหมาย  
106 026212030 นางสาวสุดารัตน์ ณูรักษา  
107 026212036 นางสาวทัศนีย์ มาลุน  
108 026212037 นางสาวทิพย์มณี ผลสวิง  
109 026212039 นางสาวรจนา ดอบุตร  
110 026212046 นางสาวอุไลลักษณ์ โพคะวัฒน์  
111 026212068 นายสบชัย พรพงศ์  
112 026212094 นางสาววรัชยา พันนุมา  
113 026212099 นางสาวพิชญา จ าปาเณร  
114 026212115 นางสาวนัฐชฎาภรณ ์ วิสิลา  
115 026212143 นางสาวชิดชนก ทับทิม  
116 026212145 นางสาวกุสุมา สุดาชม  

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

117 026212169 นางสาวอรพรรณ ลันละนา  

118 026212199 นางสาวดวงพร วงษ์พรมมา  

119 026212203 นางสาวปรียานุช จันทรา  

120 026212219 นางสาวกติกา นาสาลี  

121 026212223 นางสาวณฐาพร สัพโส  

122 026212242 นายธนวัฒน ์ แขนธิราช  

123 026212243 นางสาวภัทรวดี พรหมบุตร  

124 026212274 นางสาวรัตนาภรณ์ เยาวเสริฐ  

125 026212279 นางสาวศิริกาญจน์ ส าราญพัฒน์  

126 026212288 นางสาวนิภาพร พลเยี่ยม  

127 026212325 นางสาวชุติมา มากสวาสดิ์  

128 026212335 นางสาวรุ่งฤดี มนต์มี  

129 026212342 นางสาวนาตยา ศรีคุณ  

130 026212375 นางสาววิริญญา พรมคุณ  

131 026212464 นางสาวชลธิชา วรรณขาว  

132 026212499 นางสาววรรณพร กุสารัมย์  

133 026212585 นางสาวชลธิชา สุนเจิม  

134 026212589 นางสาวรุ่งธิดา ล้านทอง  

135 026212632 นางสาวจุฑาทิพย์ พงษ์สระพัง  

136 026212650 นางสาวรสสุคนธ์ ฉิมพินิจ  

137 026212660 นางสาวณัฎฐากร ก้านศรีรัตน์  

138 026212699 นางสาวปรารถนา นักค าพันธ์  

139 026212717 นางสาวฐิติพร วรรณภา  

140 026212718 นางสาวเนตรนภา องอาจ  

141 026212727 นายสันติชัย เชื้อตาพระ  

142 026212739 นางสาวธัญญาลักษณ์ แสงโยธา  

143 026212752 นางสาวชลิตา ไชยภูมิ  

144 026212754 นางสาวพรชิตา  งามพรหม  

145 026212787 นางสาวสุพัตตรา เหล่าชรา  
/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

146 026212794 นางสาวสุดารัตน์ เตินเตือน  
147 026212812 นางสาวเกศินี เทพรัง  
148 026212826 นางสาวปรารถนา ศิลป์ประกอบ  
149 026212837 นายรัฐพงศ์ สมบูรณ์  
150 026212839 นางสาวเปรมฤดี ศรีมาตย์  

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลนครพนม 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210875 นางสาวศศิภา ดวงศร  
2 026211861 นางสาวชาคิรยา ค าบัว  

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลเรณูนคร 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210860 นางสาวพุธิตา ศรีวรชัย  
2 026211587 นางสาวจริยา จันทร์เท  
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลบึงกาฬ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210677 นายศุภกรณ์ หาชาลี  
2 026211816 นางสาวอรวรรณ ค าสว่าง  
3 026211900 นางสาวณัฐยา โพธิบัญดิษ  

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลศรีสงคราม 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026212780 นางสาวเจนจิรา สาหัส  
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210847 นางสาวศิริรัตน์ ไกยกิจ  
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลมุกดาหาร 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

-  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  - 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

-  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  - 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลบ้านแพง 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

-  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  - 
/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  โรงพยาบาลนครพนม 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

-  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  - 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2         
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

-  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  - 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   
โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม     
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211096 นางสาวปพัชติญา  ราชปัญญา  
 


