
 
 

  
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม   

สาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20 
มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2561 โดยสมัครผ่านรับสมัครของมหาวิทยาลัยนคพนมไปแล้วนั้น   

มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส าหรับโควตาบุคคลทั่วไป (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และโควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์  http://www.npu.ac.th   

ทั้งนี้  ให้ผู้มีชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ 
รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์  0–4253-2477-8 ต่อ 704   

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่   9   กรกฎาคม  พ.ศ.  2561       
 

                                                               
 
 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) 
                   รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน  
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   
   

 
 
 
 
หมายเหตุ  :     บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการ        
                    ออกให ้ เพื่อมาแสดงตนในวันที่มาท าการสอบสัมภาษณ์ 

 
 /วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ก าหนดการสอบ 
 
1. โควตาบุคคลทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  สอบสัมภาษณ์ใน วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ                   
7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น  2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยน ครพนม                 
ตามก าหนดช่วงเวลา ดังนี้        

 1. ลงทะเบียนตรวจเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา        เวลา 08.00 - 12.00 น. 
 2. ตอบแบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป               เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 3. สอบสัมภาษณ์       เวลา 09.30 - 16.00 น. 

สถานที่สอบสัมภาษณ์    
ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
  
2. โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม 
  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม ตามก าหนดช่วงเวลา ดังนี้        

 1. ลงทะเบียนตรวจเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา       เวลา 08.00 - 08.45 น. 
    และตอบแบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป                
 2. สอบข้อเขียน      เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 3. สอบสัมภาษณ์      เวลา 13.30 - 15.00 น. 

สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์    
ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

เลขที่ 92 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ. เมือง จ. นครพนม  48000  

โทร. 042 – 511860, 042 – 512196 ต่อ 4900 
/โดยผู้... 
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โดยผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  ตอ้งยื่นเอกสารประกอบการสมัครในวันสัมภาษณ ์ ดังนี้ 
1.โควตาบุคคลทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1) ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา (ปริ้นท์จากระบบ รับสมัคร รอบ 5)  1 ชุด 
2) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร    1 ฉบับ 
3) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร     1 ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดาหรือมารดาของผู้สมัคร                 

(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตทั้งสองท่าน ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)              1 ชุด 
5) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และประกาศนียบัตรการส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)        1 ชุด 
6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
7) ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (สทศ.) ฉบับท่ีมีลายเซ็นผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรองเท่านั้น ได้แก่  
- ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT รหัส 85  
- ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ รหัส 72  
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รหัสรายวิชา (01-05)            

    คือ  01 = ภาษาไทย 
   02 = สังคมศึกษา 
   03 = ภาษาอังกฤษ 
   04 = คณิตศาสตร์ 
   05 = วิทยาศาสตร์ 

  8) ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเท่านั้น) 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ที่ http://bcnn.npu.ac.th, www.facebook.com/รับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปีการศึกษา 2561 

2.โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม 

1) ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา (ปริ้นท์จากระบบ รับสมัคร รอบ 5)  1 ชุด 
2) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร    1 ฉบับ 
3) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร     1 ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดาหรือมารดาของผู้สมัคร                 

(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตทั้งสองท่าน ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)              1 ชุด 
5) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และประกาศนียบัตรการส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)        1 ชุด 
6) ส าเนาใบรายงานผลการอบรมและประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม  1 ชุด 
7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
8) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  1 ชุด 
9) ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ที่ http://bcnn.npu.ac.th, www.facebook.com/
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปีการศึกษา 2561 

                                                                                                    / ทั้งนี.้. 

http://bcnn.npu.ac.th/
http://bcnn.npu.ac.th/
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 ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบข้อเขียนและรับการสอบสัมภาษณ์ ไม่ผ่านการตรวจเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา และไม่สามารถแสดงใบรายงานผลการตรวจร่างกายพร้อมผลตรวจจากห้องปฏิบัติการในวันสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา                   
ที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์   

หมายเหตุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

 1. ตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือสิทธิ์การเข้าศึกษา ในกรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ                   
ไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่แจ้งในระบบรับสมัคร หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจาก
เข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

2. ปรับจ านวนรับเข้าศึกษาตามความเหมาะสมไม่เกินจ านวนเต็มโควตาเข้าศึกษา หากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์                 
การคัดเลือกในโควตานั้นๆ โดยขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 

 
1. โควตาบุคคลทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 615070009 นางสาวกมลทิพย์ ขันเงิน   

2 615070017 นางสาวจิราภา ศรีสุวงค ์  

3 615070018 นางสาววิชญาพร ศรีเพชร   

4 615070026 นางสาวปภาวรินทร์ ภูศรีฤทธิ์   

5 615070031 นางสาวอธิติยา ภูแก้ว   

6 615070032 นางสาวประกายแก้ว โพธิโคตร์   

7 615070034 นางสาววนิดา นาโควงค์   

8 615070036 นางสาวนัทธมน กองไธสง   

9 615070042 นางสาวพรชุตา อุสาพรหม   

10 615070043 นางสาวนฤมล กลมเกลียว   

11 615070045 นางสาวจิดาภา พ่อค้าช้าง   

12 615070046 นางสาวณิภาพร นนธิลา   

13 615070049 นางสาวเกศราภรณ์ ทูลค า   

14 615070050 นางสาวธัญนาฏ อภัยโส   

15 615070055 นางสาวพนมพร จูมแพง   

16 615070059 นางสาวกันติยา ช ามะลี   

17 615070061 นางสาวณัฐวิกา อาจธะขันธ์   

18 615070064 นางสาวจุติพร สว่างดี   
 

 

            / 19. นางสาว... 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

19 615070065 นางสาววิรัญญา เพ็งพันธ์   

20 615070078 นายธวัชชัย สีหาปัญญา   

21 615070085 นายยุทธชัย ศรีชัยมูล   

22 615070090 นางสาวสุภาวด ี โคตนาม   

23 615070092 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนโคตร   

24 615070103 นางสาวกนกวรรณ ยืนยง   

25 615070110 นางสาวสุพรรษา กาญจนะ   

26 615070120 นางสาวธัญญรัตน์ ชายคง   

27 615070136 นายศักดิ์ดา พิณแย่ง   

28 615070149 นางสาวอลิตษา มัญจกาเภท   

29 615070156 นางสาวธนภรณ์ อาจวิชัย   

30 615070161 นางสาวชลดา ค าพิพากษ์   

31 615070164 นางสาวสุณัฐชา บุตตะพิมพ์   

32 615070174 นางสาวสุดารัตน์ ใจภักด ี  

33 615070185 นางสาวจิดาภา อุดพรม   

34 615070197 นายพีรยุทธ โพธิ์กระสังข์   

35 615070205 นางสาวศศิธร สีโคตร   

36 615070232 นางสาวขวัญจิรา ขาวหมอ   

37 615070233 นางสาวสมปราถนา สุดวิสัย   

38 615070238 นางสาววาทิณี อินทรักษา   

39 615070240 นางสาวเบญญา หูมแพง   

40 615070248 นางสาวนิธิกานต์ แสนสุข   

41 615070254 นางสาวณัฐวิภา ค าผาย   

42 615070263 นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นสุคนธ์   

43 615070279 นางสาวสุนันทา ทาตะวงศ์   

44 615070289 นางสาววชิราภรณ ์ ทัศคร   

45 615070291 นางสาวกุลธิดา เกษมี   

46 615070297 นางสาวศิรินภา ซาตาธิคุณ   

47 615070304 นางสาวอรพรรณ ในจิตร   

48 615070310 นางสาวพัชราพรรณ จันนาวัน   

49 615070314 นางสาววินัตชา ทาร่อน   

50 615070315 นางสาวสาลิณ ี คมศรี   
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2. โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 7 คน 
ล าดับที ่

เลขประจ าตัว 
ผู้เข้าสอบ 

ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 615080048 นางสาวสุจิตรา นามเพ็ง   

2 615080080 นางสาวกาญจนา ทองเหลือง   

3 615080171 นางสาววิภาวด ี อินทวงค์   

4 615080196 นางสาวไอลดา เสนจันทร์ฒิไชย   

5 615080202 นางสาวพนิดา ไชยรัตน์   

6 615080208 นางสาวสุรีรัตน์ เผ่าหอม   

7 615080209 นางสาวมินตรา โชติรักษา   
 


