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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว ณัฐรินทร์  โข่จา

๒ นางสาว กันธิดา  กุลวัชร์
๓ นาง มาทะ  ดวงประทุม

๔ นาย อุเทน ดีค าปวน
๕ นางสาว กัญญาภัทร  บุญรัง

๖ นางสาว ชิรยากร ทองค า
๗ นาง ศิริวรรณ ปัญพรเฉลิมกุล

๘ นาย ธนพิพัฒน์ เลิศด าเนินกุล
๙ นางสาว กรกนก บุญนิตย์

๑๐ นาง สุพรรณี แสงศรี
๑๑ นางสาว พัชรา ชัยพล

๑๒ นางสาว ศิรดา ณ เชียงใหม่
๑๓ นางสาว จิดาภา เขียวแปง

๑๔ นาย พฤหัส เขียวแปง
๑๕ นาง เครือวัลย์ ยาวิลาศ

๑๖ นางสาว อรยา อุทา
๑๗ นาง ผ่องพรรณ เกียรติบุรุษ

๑๘ นาง ประนอม เพียรพนัสสัก
๑๙ นาง พัชรี เล็นปาน

๒๐ นาง มาลัยวรรณ์ ดวงสุวรณ์
๒๑ นาง วราภรณ์ ชาวโพธ์ิหลวง

๒๒ นาง สุรัชนา เมืองค า
๒๓ นาย เกริกพล วีระตุมมา
๒๔ นางสาว พัตรพิมล ค าย่ี

๒๕ นาย วัชรกุล ดอนดี
๒๖ นางสาว กัญญา สุภาใจ
๒๗ นางสาว สุจิตรา ยะทอง

๒๘ นาง เรือนขวัญ แสงบุญเรือง
๒๙ นางสาว ปิยะรัตน์ โปธิตา
๓๐ นางสาว กรรณิการ์ สานปิมปา

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ จ ำนวน ๙๕ คน
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๓๑ นาง นคนันท์ ก้อนค า
๓๒ นาง ปริณดา อาทิตย์
๓๓ นาง ครรธรส ดวงจันทร์

๓๔ นางสาว รุ่งระพี ศิริเพลัย
๓๕ นางสาว ทัศวรรณ ปันไต่
๓๖ นาย สิรภพ สุภานันต์

๓๗ นางสาว ศรสวรรค์ น้อมเชีย
๓๘ นาย โอโปะ ปานวาณี
๓๙ นางสาว วิภาพรรณ  ทวีตระกูลทรัพย์

๔๐ นางสาว โศรดา  งามจารุพรโกศล
๔๑ นาง มะลิวัลย์  มาลาชัยกุล
๔๒ นางสาว เจนจิรา  ธรรมขันธ์

๔๓ นางสาว พิชามญช์   ตุงคนาคร 
๔๔ นาง ธรภร  นองสมุทร 
๔๕ นาง ดวงพร  มนทาทิพย์ 

๔๖ นางสาว รัตติกาล  จอมจักร 
๔๗ นางสาว ล าพอง  มีกาศ 
๔๘ นางสาว นรินทรา ยอดไพบูลย์

๔๙ นางสาว อรทัย อินต๊ะสาร
๕๐ นาย เทพกรัณย์ พูลสวัสด์ิ
๕๑ นางสาว วรางคณา ตันสิงห์

๕๒ นางสาว ปุญญาฑิตา เคร่ืองค า
๕๓ นางสาว หน่ึงฤทัย ดาวเรือง
๕๔ นาย ทัศน์พล บูชาบุญ

๕๕ นางสาว ทิวาภรณ์ ศรีวิลัย
๕๖ นาย ธนบรรณ กูลนรา
๕๗ นางสาว จิราภรณ์ ค าชนะ

๕๘ นางสาว อินชุอร อินต๊ะจา
๕๙ นางสาว พรรฆฑชศมน อินจักรฐฤทฏ์ิ
๖๐ นางสาว อัญชลิกา อินจา
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๖๑ นางสาว ชลกานต์ รังสี
๖๒ นางสาว รัชนาพร แสติ
๖๓ นาย บรรพิทธ์ิ หมอกใหม่

๖๔ นางสาว วรลักษณ์ ประดิษฐ์พงศ์
๖๕ นาง ศศิวิมล ปิมปา
๖๖ นางสาว ศิริลักษณ์ ริสมอน

๖๗ นาย ธีรวุฒิ แปงแก้ว
๖๘ นางสาว พิชญาดา สุขศิริ
๖๙ นาย ธีรภัทร์ ใจกันทะ

๗๐ นางสาว ณัฏฐธิดา ใจค า
๗๑ นางสาว ณัฐพร ดวงค า
๗๒ นางสาว ชุลีกร อินติกาศ

๗๓ นางสว กัญญากร พิเชษฐสมบูรณ์
๗๔ นางสาว นพัชกร ประทุมวัน
๗๕ นางสาว กรรณิการ์ โนชาชัย

๗๖ นางสาว ธัญญาสรณ์ โป๊ะทู
๗๗ นางสาว กฤติยาภรณ์ วงศ์จักร์
๗๘ นางสาว มณีรัตน์ มาลีชาวไพร

๗๙ นางสาว ณีรณุช  สุนันตา
๘๐ นางสาว อภิสมัย  กรรณิกา
๘๑ นางสาว เบญจมาศ ผลจ าเริญ

๘๒ นาย ณัฐ ชัย เก้ือถาวรชัย
๘๓ นางสาว เจนจิรา  ณรงค์ไพรวัลย์
๘๔ นาย วีรวัฒน์   นุ่นสวรรค์

๘๕ นางสาว อัญชลิกา  มารศรี
๘๖ นางสาว ภันทิลา  มีเกริกไกร
๘๗ นางสาว กนกพร  กองโขน

๘๘ นางสาว นิศารัตน์  เมฆมากฤทธ์ิ
๘๙ นางสาว ดรุณวรรณ  บุตรธรรม
๙๐ นางสาว ฐิติมา ปิยชาติศรกุล
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๙๑ นาย พรชัย  ทวีนิธินันท์
๙๒ นางสาว ธนพร  สายเส่
๙๓ นางสาว เขมิกา  นุเหลอ
๙๔ นางสาว วิชิตา คชรัตน์
๙๕ นางสาว ณัฏฐริณีย์ ข้าวสามรวง

หมายเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตาม

แบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด  และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ี

เข้าศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: nucharin@bcnc.ac.th  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทาง 

e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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๑ นาง ดาราพร            ศรีแก้ว 

๒ นางสาว ภาวิดา             ปันเจริญ 

๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิง อภิชญา            สิริรักษ์ 

๔ นางสาว พิมพ์ลภัสพิสุทธ์ิ  ทุนกาศ 

๕ นางสาว ศรีพรรณ           เกียรติเนตร

๖ นางสาว แสนนิรัตน์        วจีอนุสรณ์

๗ นาง วิไลพร             ภูดอนแก้ว

๘ นาง นิตินุช              โพธิใจ

๙ นางสาว ดรุณี               โตวเชียร

๑๐ นางสาว ภัทราพร           ผลเช้ือ

๑๑ นาง ภคิณี               เตะฟอง

๑๒ นางสาว เหมือนฝัน         สุภาวรรณ

๑๓ นางสาว เยาวลักษณ์        ด้วงสุข

๑๔ นางสาว สุทธิลักษณ์        บัวขัติ

๑๕ นางสาว ฐิติพร              รัตน์ธัชวรรณ

๑๖ นางสาว กัญญารัตน์        ปะนันใจ

๑๗ นาย ธีระยุทธ           แสวงศิลป์

๑๘ นางสาว กัญญาณัฐ          เตอะเลอะ

๑๙ นางสาว เกศินี              อัศวรากร

๒๐ นางสาว กวินธิดา           ค ามูล

๒๑ นาย วิระวัฒน์          ฤทธ์ิเดช

๒๒ นางสาว ธัญญลักษณ์      วันนะ

๒๓ น.ส. วริสร               ไชยสถาน

๒๔ นางสาว นิตยา              ต๊ิบค าเฟย

๒๕ นางสาว สุวิมล              วงค์ปัญญา

๒๖ นางสาว ภรณ์ชิตา          กันธะ

๒๗ นางสาว โยธกา              ศิริชุ่ม

๒๘ นางสาว นงคราญ           แก้วโห้

๒๙ นาง ปิยฉัตร            ชูเรืองฤทธ์ิ

๓๐ นาง สุกานดา           สุทธะรัตน์

๓๑ นางสาว ธัญญาเรศ         รินทรท้าว

๓๒ นาง ดารุณี             ค ามูลตา
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๓๓ นาง ศิริลักษณ์          ลัดดาวงค์

๓๔ นาง ฉวีวรรณ          ชูสุภาวดี

๓๕ นางสาว ปภาวรินทร์       กองวัน

๓๖ นางสาว ราตรี              ท าว่อง

๓๗ นาง จุฑามาศ          สุขพ้ี

๓๘ นาง ปริยากร           ฝักบัว

๓๙ นาง วราภรณ์          นามพิชัย

๔๐ นางสาว ณัฐวดี             อินทะวัง

๔๑ นาง กนกวรรณ         อ่ิมชา 

๔๒ นางสาว แพรพลอย        หาญพล

๔๓ นางสาว กรรณิการ์         เสภารัตนานันท์

๔๔ นาย โยธิน              อินทนนท์

๔๕ นางสาว วรัญญา           สายเหมือย

๔๖ นางสาว กรรณิกา          ฟูปัญญา

๔๗ นางสาว ศิริพร              หวังใจ

๔๘ นาย ชาญชัย            กาญจนวณิชย์กุล

๔๙ นางสาว เบญจมาศ        มาวิเลิศ

๕๐ นางสาว เสาวลักษณ์       พุทธวงศ์

๕๑ นางสาว ณิชาภรณ์         สาดหาพันธ์

๕๒ นางสาว ปิยธิดา            ครองราชย์

๕๓ นาย สุธี                 ใจทนนท์  

๕๔ นางสาว สุรีพร              เชียงตา 

๕๕ นางสาว ผโลทัย            อริยะ 

๕๖ นางสาว บุณยานุช         นุเงิน 

๕๗ นางสาว กัลย์สุดา           ยุวะบุตร 

๕๘ นาง สุมลทิพย์          ศาสแก้ว 

๕๙ นางสาว กัญญา             วังสุจินต์

๖๐ นาง สายสุนีย์           บรรจง

๖๑ นาง ดารารัตน์          ทิพย์บุญธรรม

๖๒ นาง ศรัญญา            สมิตะโรจนี

๖๓ นางสาว นูรีฮัน               มาหะมะ

๖๔ นางสาว ลักขณา            อุ่นเป้ีย

Page 2 of 3



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครล ำปำง จ ำนวน ๘๑ คน

๖๕ นางสาว ชลธิชา              พะยิ

๖๖ นางสาว จารุวรรณ          แฮแก้ว

๖๗ นางสาว ปภัสวรรณ         เมฆรา

๖๘ นางสาว จุฑามาศ           ก๋าแก๋น

๖๙ นางสาว พิมพ์นิภา          อุตุดี

๗๐ นางสาว วรทัย               นิวันติ

๗๑ นางสาว ทิวา                จันทร์ปัญญา

๗๒ นางสาว นฤสิภา             เสียงเพราะ

๗๓ นางสาว ภานิศา            เพชรภาน

๗๔ นางสาว ธิดารัตน์           ลาวแก้ว

๗๕ นางสาว ทิพวรรณ          เขียวแก้ว

๗๖ นางสาว ฮะซีเราะห์         อาลี

๗๗ นางสาว นูรมา              ยาเต็น

๗๘ นาง ชาทิมา  ช่ืนสมบัติ

๗๙ นางสาว สุภาภรณ์  นิธากรณ์

๘๐ นาย อัครินทร์  เดชพิมุกต์สกุล

๘๑ นาง ละมัย ก่ิงกันค า

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด  และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ีเข้ำ

ศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: 1. Chompunut-m@hotmail.com ; 2. patdanai.w@mail.bcnlp.ac.th 

3.Numthip.k@mail.bcnlp.ac.th 4. woraporn.t@mail.bcnlp.ac.th ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง 

e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 

วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ 

และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว สุพรรณี  ชุมภูชนะภัย

๒ นางสาว  กัณฐิกา   เวียงนาค

๓ นาย ราชัน  ช่างค า

๔ นางสาว พนิดา  แปงสาย

๕ นางสาว สุจิตตรา  บัวข า

๖ นาย กายน์ อะทะเมืองมูล

๗ นางสาว วิสาขา  ทองพ่ึง

๘ นาย ณนธดิษฐ์ ทองนิล

๙ นางสาว มัชฌิมา เครืออินทร์

๑๐ นางสาว ณัฏฐริณีย์ ข้าวสามรวง

๑๑ นางสาว หทัยภัทร วงค์หาญ

๑๒ นาย อัครพล  เดชะบุญ

๑๓ นางสาว กรรณิการ์  น  าสา

๑๔ นาง มาลี ไชยลังกา

๑๕ นางสาว ศศิมา คเนจร ณ.อยุธยา

๑๖ นางสาว ประกายดาว ศรีสวัสด์ิ

๑๗ นาย ธนวัฒน์ ใสสม

๑๘ นางสาว ชุติมา  อ่ินค า

๑๙ นางสาว สุรัตน์ พลราช

๒๐ นางสาว นีรมล วรรณสิริวิไล

๒๑ นางสาว ปภาวรินทร์ ปินใจ

๒๒ นางสาว ณัตญา เภตรา

๒๓ นางสาว เปมิกา ปัญญาวงค์

๒๔ นางสาว สิริฉัตร์  สุนันต๊ะ

๒๕ นางสาว เก็ดแก้ว  แปงศรี

๒๖ นางสาว ณัฐวดี  ปงค าเฟย

๒๗ นางสาว มยุรา อ่อนนวล

๒๘ นางสาว เยาวภา ค าแปง

๒๙ นาง กัณยา  ลือไชย

๓๐ นางสาว อภิญญา สมศรี

๓๑ นาง ศิรภัสสร  วงษ์กันยา

๓๒ นาง ทัศพร ฟองค า

๓๓ นางสาว ปรางทิพย์ วงราจา

๓๔ นางสาว พรรณธุนีย์ นักไร่

๓๕ นางสาว นันทิกานต์ แจ่มสุกใส

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ จ ำนวน ๘๘ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ จ ำนวน ๘๘ คน

๓๖ นางสาว กาญจนา เปาจีน

๓๗ นาย ดามพ์เทวินทร์ ไชยุฒิ

๓๘ นางสาว นาตยา ต๊ะวงค์

๓๙ นางสาว วิภัควลัญชญ์ กิจสุรัตน์

๔๐ นางสาว อัญชลี ศรีสะอาด

๔๑ นางสาว นิลเนตร มูลศรีนวล

๔๒ นางสาว ศาลิตา ขาวแสง

๔๓ นางสาว อภิชญา หนูตอ

๔๔ นาง อนงค์รดี  ใจปินตา

๔๕ นางสาว วิชุดา เครือสุภา

๔๖ นางสาว อารีญา ใจบุญ

๔๗ นางสาว สุนิสา  ช่ืนจิตต์

๔๘ นางสาว ปิยณัฏฐ์ วิไลรัตน์

๔๙ นางสาว มลฤทัย ใจบุญ

๕๐ นางสาว โสรัจจะ ทาจินะ

๕๑ นางสาว ยุวดี รักษา

๕๒ นางสาว รุจิษยา ชัยวร

๕๓ นาย เอกพล หาญสุวรรณ

๕๔ นางสาว พนิดา วงศ์แก้ว

๕๕ นางสาว กรเกต แก้วกันทะ

๕๖ นางสาว แสงเดือน ปัญญา

๕๗ นาง สุนีย์ นามวงค์

๕๘ นางสาว เจนจิรา ค านาม

๕๙ นางสาว จิราวรรณ วิละแสง

๖๐ นางสาว ปวีณา กาวี

๖๑ นางสาว ปภัสรา วงศ์ใหญ่

๖๒ นาง ธนพร  ทนันชัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ จ ำนวน ๘๘ คน

๖๓ นางสาว ดวงจันทร์  อุททาหร

๖๔ นางสาว อโนทัย  มูลนาเครือ

๖๕ นาย พนมกร บุญมี

๖๖ นาง นิศรา เชื อเมืองพาน

๖๗ นางสาว กรรณิการ์ อัมพุธ

๖๘ นางสาว ธิดารัตน์ ลาวแก้ว

๖๙ นาง นภาพร  แซ่จ๋าว

๗๐ นาง วจีราพรรณ กลางหมู่

๗๑ นางสาว ลัดดา จ ารัส

๗๒ นางสาว วรัมพร พรมใจจอม

๗๓ นางสาว พิมพา  ทิพละ

๗๔ นาย ณัฐวุฒิ สุขมิตร

๗๕ นาง เยาวลักษณ์  ใจแล

๗๖ นาง กัญญาณัฐ เมฆมานุรักษ์

๗๗ นาง ลัดดาวัน ทองดี

๗๘ นางสาว กัญญา  วุฒิ

๗๙ นางสาว ดาราพร ธิวงค์

๘๐ นางสาว กมลมาดา ลั นจันดา

๘๑ นาง ชัญญาณ์ภัช ปัญญา

๘๒ น.ส. ปรารถนา  ก่ิงสกุลลี

๘๓ นางสาว อ าภา จิตจักร์

๘๔ นางสาว ศิริวรรณ สดใส

๘๕ นางสาว เจนจิรา กันยานะ

๘๖ นางสาว นัทธิชา  บ้านสระ

๘๗ นางสาว ธิดารัตน์  บ้านสระ

๘๘ นางสาว สุวิมล  ขันทะบุตร

หมำยเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด  และให้ส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัย

ท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: uthaiwan.n@bcnpy.ac.th 

ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้

สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

Page 3 of 3



ล ำดับท่ี

๑ นางสาว กฐิน หม่ืนค า

๒ นาง สุจิตตา    หงษ์สามสิบเจ็ด

๓ นาย กิตติชัย   อินต๊ะปัญญา

๔ นางสาว พัชรพร  ยุกตะทัต

๕ นางสาว กรกฎ   เสมค า

๖ นาง ชนัญชิดา  หนองหล่ิง

๗ นางสาว ปรียะพรรณ  แหยมแก้ว

๘ นางสาว โชติกา  มุทธากรกต

๙ นางสาว พิมพ์พิศา  โปธาตุ

๑๐ นาง ปรารถนา  ตุ้ยดี

๑๑ นาย ณัฐชญตร์   สุธรรม

๑๒ นางสาว จารุวรรณ  ล้ิมวัฒนา

๑๓ นาย นัธทวัฒน์ สารธิ

๑๔ นางสาว พรชนก สลีอ่อน

๑๕ นางสาว พิชชาธัญญ์ มงคล

๑๖ นางสาว รัตติยากร จันทรบุตร

๑๗ นาย อิทธิพัทธ์ ปัญญาเพ็ชร

๑๘ นางสาว ธนิดา  ทุ่งสงค์

๑๙ นางสาว สุพิชญ์นันท์  จ าปาจี

๒๐ นางสาว สิริกาญจน์  ห้วยอนุรักษ์

๒๑ นางสาว มณีรัตน์  ชอบเล่น

๒๒ นางสาว สโรชา  สรรชัยพฤกษ์

๒๓ นาย ก่ิงเพชร  อินภิชัย

๒๔ นาย สรายุทธ  มาซ้อน

๒๕ นาย สุรชาติ   แสนปรน

๒๖ นาย ประสบชัย  แก้วมุกดา

๒๗ นาย กฤตภาส  ประเสริฐ

๒๘ นางสาว สรารัตน  มะณีวอ

๒๙ นางสาว ปิยะนุช   ศิลารัตน์

๓๐ นางสาว กุลธิดา  แสนมูล

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ จ ำนวน ๔๒ คน

Page 1 of 2



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ จ ำนวน ๔๒ คน

๓๑ นางสาว ศิริวรรณ  เพ่ือนฝูง

๓๒ นาง ภัคจีราภรณ์ ถนอมทรัพย์

๓๓ นาย ณัฐกิตต์ิ  แก้วธนกุล

๓๔ นาง กัลย์วรรธน์  ศิริจันทรา

๓๕ นางสาว สุจินันท์  ก าไร

๓๖ นางสาว วรรณษรรัตน์  ส่งแสง

๓๗ นางสาว ศุภาวรรณ  วงษ์สวน

๓๘ นางสาว เปรมสินี  ขัดสาร

๓๙ นางสาว ณัฐนันท์ อับดุลย์

๔๐ นางสาว ศรินทร์ทิพย์ ศุภปริญญา

๔๑ นางสาว ประภาวดี ชูมณี

๔๒ นางสาว นันทิกานต์ แจ่มสุกใส

๑ นางสาว อ าภา จิตจักร์

๒ นางสาว ศิริวรรณ สดใส

๓ นางสาว เจนจิรา กันยานะ

๔ นางสาว นัทธิชา  บ้านสระ

๕ นางสาว ธิดารัตน์  บ้านสระ

๖ นางสาว สุวิมล  ขันทะบุตร

๑ นาง ชาทิมา  ช่ืนสมบัติ

๒ นางสาว สุภาภรณ์  นิธากรณ์

๓ นาย อัครินทร์  เดชพิมุกต์สกุล

๔ นาง ละมัย ก่ิงกันค า

ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปน้ี ให้อ่ำนประกำศผลกำรสอบฯ ของ วพบ.นครล ำปำง

หมำยเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และให้ส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: allbcnph@bcnph.ac.th หรือ Tipanan@bcnph.ac.th  ภำยในวันท่ี 23

 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วัน

ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปน้ี ให้อ่ำนประกำศผลกำรสอบฯ ของ วพบ.พะเยำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว  กรรณากรณ์  พัฒนพนาลัย

๒ นาง บุษบา เจริญพากเพียร

๓ นางสาว  ศศิธร สง่า

๔ นางสาว  จุฑามาศ พิเนตรเสถียร

๕ นาย  นพนันท์ ป่ินเวหา

๖ นางสาว  สุดารัตน์ หอมสุวรรณ์

๗ นางสาว  วิมลรัตน์ ไชยจันดี

๘ นาง  จิรัญชา เพ็ชรโต

๙ นางสาว  กฤษณา กระแสร์สินธ์

๑๐ นาง  สุนีรัตน์ แดงกองโค

๑๑ นางสาว  คุณัญญา ค าด้วง

๑๒ นางสาว  นิภาภรณ์ เช้ือแม่น

๑๓ นางสาว  วัลดี ชังสิงห์

๑๔ นางสาว  พิชญาภัค ชัยมงคล

๑๕ นางสาว  เนตรนภา พันอินทร์

๑๖ นางสาว  ลูกน้ า ไก่แก้ว

๑๗ นางสาว  สุวนันท์  แสนเกตุ

๑๘ นาง  อาทิตยา ณีพันดุง

๑๙ นางสาว  กรองกาญจน์  น้อยบุตร

๒๐ นางสาว  ธัญญลักษณ์ พุดทิม

๒๑ นางสาว  ลลนา เปาสวน

๒๒ นาย  มนัสพล มุณีจินดา

๒๓ นางสาว  มยุรี อยู่บาง

๒๔ นางสาว  วันทนา ธูปหอม

๒๕ นาง  จุฑาพร แก้วกุลศรี

๒๖ นาย  อภินันท์ พรหมจุ้ย

๒๗ นางสาว  ทิพย์ราตรีพร ค าวงค์

๒๘ นาย  พิทักษ์ อัปปมัญญา

๒๙ นางสาว  กนกพร นิดน้อย

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์ จ ำนวน ๔๕ คน

Page 1 of 2



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์ จ ำนวน ๔๕ คน

๓๐ นางสาว  ดวงฤทัย แง่มท้าว

๓๑ นางสาว  ศิริพร คาวหวาน

๓๒ นาย  อดิเรก ทนทาน

๓๓ นางสาว  ศริญญา สุวรรณวงศ์

๓๔ นางสาว  รัตนา วงษ์เงิน

๓๕ นางสาว  นุชนารถ ปานด า

๓๖ นางสาว  นิภาพร จันตาวงศ์

๓๗ นางสาว  อุดมลักษณ์ จุ้ยศิริ

๓๘ นางสาว  วราภรณ์ ค าสอน

๓๙ นางสาว  มัฌชิกาญจณ์ ไชยแบน

๔๐ นาง  รัชนก ทองสมบูรณ์

๔๑ นาย  ยอดชาย ชนะจน

๔๒ นางสาว  ฐิติวรดา ประณีต

๔๓ นางสาว  ดลปภัสสร์ ปราศจาก

๔๔ นางสาว  อังควิภา พรวนอิน

๔๕ นางสาว กัญญาพัชญ์ เป็งวันทา

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: paweena@unc.ac.th ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง 

e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันแรกท่ีเข้ำศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว นุชจรี แสนทน

๒ นางสาว อาภรณ์ พรหมอินทร์

๓ นางสาว ศศิธร เกษมสุข

๔ นางสาว กชมน ทานธง

๕ นางสาว สุภาณี กันมา

๖ นางสาว ทิพวรรณ ค าทอน

๗ นาย กมล ระโส

๘ นางสาว พิจาริน โสภา

๙ นางสาว ศศิธร มาลา

๑๐ นางสาว เครือฟ้า จะค า

๑๑ นางสาว สุกัญญา บาสี

๑๒ นางสาว วนาลัย ชนะภัย

๑๓ นางสาว ระพีพรรณ วันกล้ิง

๑๔ นางสาว ณัฐพร น้อยม่วง

๑๕ นางสาว พิลาสลักษณ์ จันทร์ทรง

๑๖ นางสาว ปรียา โกสิงห์

๑๗ นางสาว นภาพร จุลบุตร

๑๘ นางสาว ขวัญวิภา จันทร์อินทร์

๑๙ นางสาว จุฑาลักษณ์ ศิริเมือง

๒๐ นางสาว ชรินรัตน์ จันทร์มาก

๒๑ นางสาว สุรีรัตน์ คจิรัตน์

๒๒ นาย ศุภกิจ ย่ิงไพบูลย์สุข

๒๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฐิติพร บานเย็น

๒๔ นางสาว ศรสวรรค์ กางมาเทศ

๒๕ นาย สุรชาติ สารีบุตร

๒๖ นาย ธนวัฒน์ ทนทาน

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช จ ำนวน ๕๑ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช จ ำนวน ๕๑ คน

๒๗ นางสาว ราตรี ตาแล

๒๘ นาย ธนชัย บุมี

๒๙ นางสาว วิภาพร ลอดพลู

๓๐ นาง จุฬาลักษณ์ เรืองฮุย

๓๑ นาง วรัญญา ขวัญพรม

๓๒ นางสาว อารีรัตน์ กันเจิม

๓๓ นางสาว ณัฏฐ์ชญา คัดแก้ว

๓๔ นางสาว สิริทิพย์ โตรอด

๓๕ นางสาว พัชรา น้อยรักษา

๓๖ นาย ธวัชชัย ภู่บ าเพ็ญ

๓๗ นางสาว ดาริน ชูไชยภูมิ

๓๘ นางสาว ยุพิน บุญไทยแสน

๓๙ นาง สมคิด สุภาพันธ์

๔๐ นางสาว ธิดารัตน์ บุญคง

๔๑ นางสาว ธันย์ลักษณ์ บุญโชติ

๔๒ นาง วิภาวดี ค าฟู

๔๓ นางสาว ยุพิน อนุเกียรติพิทักษ์

๔๔ นางสาว เสาวลักษณ์ ดอกเก๋ียง

๔๕ นางสาว เกษสุดารัตน์ สินธบัณฑิต

๔๖ นางสาว วารุรัตน์ อุดศรี

๔๗ นางสาว เดือนพัตตา ดวงอุปปะ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช จ ำนวน ๕๑ คน

๔๘ นาย บพิธ ไทยสันทัด

๔๙ นาย พลภัทร จันทร์ยวง

๕๐ นางสาว อังคณา ผลเกตุ

๕๑ นางสาว นภาพร แสนดี

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำร

ตำมแบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ี

วิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: academicservices@bcnb.ac.th ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 

2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำณ วันปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นาง สุนาริน สืบสาย

๒ นาย อนุชา แก่นทา

๓ นางสาว รติมากร  พรหมศิลป์

๔ นางสาว นภาวรรณ  พินอารี

๕ น.ส ณัฐชพร  กระต่ายทอง

๖ นาย ชัยนันท์  ส าลีเกษ

๗ นาง พิชากานต์  ปานโต

๘ นางสาว จุฬารัตน์  ชูพันธ์

๙ นาย ชวนากร   ธูปบูชา

๑๐ นาง วาสนา  นิลทะรัตน์

๑๑ นาย ธีรชัย เจริญเสม

๑๒ นางสาว ชนธิชา  รอดบ ารุง

๑๓ นางสาว นาฎรยาภา  รวยสันเท้ียะ

๑๔ นางสาว พนิดา   งอนน้อย

๑๕ นางสาว พรรณทิพย์  ภิรมย์ฉาย

๑๖ นางสาว เจนจิรา  ศรีวิภาค

๑๗ นางสาว ดลยา  ค าบุญมา

๑๘ นาย เจนภพ  มานพ

๑๙ นางสาว พิไลวรรณ  ไพรหลง

๒๐ นางสาว นิตยา  เพชรนิล

๒๑ นางสาว กนกพร อ  าทอง

๒๒ นางสาว วิภาวรรณ คุ้มโศรก

๒๓ นาย รักษ์ศักด์ิ แสวงกิจ

๒๔ นางสาว รัตนา  ฉิมมา

๒๕ นางสาว วันทนา แยบเขตร์การณ์

๒๖ นางสาว กิติมา กอบธัญกรณ์

๒๗ นางสาว พรนภา นัยเนตร์

๒๘ นางสาว นิธิวดี  จิตรดา

๒๙ นาง กนกรัตน์ โพธิดก

๓๐ นางสาว จุรีภรณ์ ตะกรุดสงฆ์

๓๑ นางสาว สุกัญญา  แจ้งสมบูรณ์

๓๒ นางสาว จุฑามาศ ดวงจินดา

๓๓ นางสาว ศรัญญา สุภศร

๓๔ นางสาว พิมพ์ชนก  กาจา

๓๕ นางสาว ปวีณา แสนบุญมา

๓๖ นาย ศุภชัย  ตาทิพย์

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  สวรรค์ประชำรักษ์  นครสวรรค์ จ ำนวน ๕๔ คน

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
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ล ำดับท่ี

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  สวรรค์ประชำรักษ์  นครสวรรค์ จ ำนวน ๕๔ คน

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓๗ นางสาว ชลิตา  ล้ าเลิศ

๓๘ น.ส. สุพัตรา  แถมสุข

๓๙ นางสาว สริญนา  สาระกุล

๔๐ นางสาว สุรภา วงษ์อู่ทอง

๔๑ น.ส. นิศานาถ นิดรอด

๔๒ น.ส. กิตติกานต์ วงษ์จุ้ย

๔๓ นางสาว พรทิพย์ พุ่มใย

๔๔ นางสาว ธันย์ชนก  พิกุลทอง

๔๕ นางสาว ธัญวรัตม์ ปุริมาโน

๔๖ นาย ภัทรกร แสนโท

๔๗ นางสาว กิตติพร   พลพัฒน์

๔๘ นางสาว ทิพวัลย์ กาสา

๔๙ นางสาว สลิลทิพย์  เทียนแจ่ม

๕๐ นางสาว ขนิษฐา ขันขวา

๕๑ นางสาว นฤมล  ณ นคร

๕๒ นางสาว สุกัญญา  โพธ์ิแจ่ม

๕๓ นางสาว ขวัญประภา ศรีสุพรรณ

๕๔ นางสาว สุภาพร  สีระโพธ์ิ

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: siriporn@bcnsprnw.ac.th  

ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้

สถำนศึกษำ ณ วันแรกท่ีเข้ำศึกษำณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นาย ก้องเกียรติ   ศรีกล ่า
๒ นางสาว เกสร  ดีสุด
๓ นางสาว จิรภรณ์  ไวยพัฒน์
๔ นางสาว ฉัตรนภา  แดงไผ่
๕ นางสาว ฐิติชญา ระวังถ้อย
๖ นางสาว ณัฐริกา  ป้อมค่า
๗ นางสาว ดวงกมล  เพียรงูเหลือม
๘ นางสาว ทัศวรรณ  สอนสุข
๙ นางสาว ทิพพา บุษราคัม
๑๐ นางสาว ทิภาวรรณ  ชาติช่านาญ
๑๑ นางสาว นภัสวรรณ  แพงเรือน
๑๒ นางสาว นาตยา   ข่าคง
๑๓ นางสาว นิตยา  แจ้งสุข
๑๔ นางสาว ปนัดดา  จานโอ
๑๕ นางสาว ปัทมวรรณ เปียน้อย
๑๖ นางสาว พรไพลิน พึ งสุข
๑๗ นางสาว พิมพ์ลพัฒน์  วัศธรรม
๑๘ นางสาว เพ็ญนภา  พ่วงจาด
๑๙ นางสาว ภัทรวดี รอดจิตร์
๒๐ นางสาว ภิญญาภัทร  ศักด์ิเดช
๒๑ นางสาว มนทกานติ  จารุฤทัยกานต์
๒๒ นาง มยุรา       ยอดด่าเนิน
๒๓ นางสาว มลรฎา พุธธัง
๒๔ นางสาว รุ่งรัศมี คุ้มศรี
๒๕ นาง ศศิธร  พุกนิล
๒๖ นาง สมใจ  แสงชวลิต
๒๗ นาย สมศักด์ิ  วัสธรรม
๒๘ นาง สุกัญญา  ต่ายนิล
๒๙ นางสาว สุปราณี  แก้วเมือง
๓๐ นางสาว อุไรวรรณ  ป่ินสันเทียะ

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท จ ำนวน ๓๐ คน

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: manee@bcnchainat.ac.th

ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้

สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว หัทญา  หมาดหลัง

๒ นางสาว ปัทมา  มอลอ

๓ นางสาว ชุลิดา  ชูชีพ

๔ นางสาว สุวจี  เอียงเซง

๕ นางสาว อัสมะห์  ยูโสะ

๖ นางสาว สิระประภา  สุขรัตน์

๗ นางสาว ปิญชาห์พร ชรอยนุช

๘ นางสาว ธาวินี  อาจสู้ศึก

๙ นางสาว เอมิกา  ยาสิน

๑๐ นาย มิกดาด สือนิ

๑๑ นางสาว ฟิตรี  ลีปะ

๑๒ นางสาว นูรีต้า โส๊ะเด็น

๑๓ นางสาว ภันทิลา  เดชศรี

๑๔ นางสาว ปภาวดี จันทน์ขาว

๑๕ นาย สรายุทธ  โต๊ะเอียด

๑๖ นางสาว ชุลีพร  ไพบูลย์

๑๗ นางสาว อารียา มุเส๊ะ

๑๘ นางสาว สุดใจ    กรณีย์

๑๙ นางสาว มารีนา  ยาลัน

๒๐ นางสาว ต่วนซูไบด๊ะ สะบูโด

๒๑ นางสาว นิชาภา  ธนเกียรติโชติ

๒๒ นางสาว ปาริฉัตร จันทร์อ่ิม

๒๓ นางสาว วรรณา  หวังเหล็ม

๒๔ นางสาว กาญจนา  หลงตา

๒๕ นางสาว ฮาสาน๊ะ  แดงหลัง

๒๖ นางสาว พิมลศรี    แสงแก้ว

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ช่ือ สกุล

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ จ ำนวน ๙๑ คน

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข
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ล ำดับท่ี

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ช่ือ สกุล

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ จ ำนวน ๙๑ คน

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข

๒๗ นาง ปนัดดา  พรเอ่ียม

๒๘ นางสาว ศิริพร  วิชัยดิษฐ

๒๙ นางสาว ปิยะธิดา มากมี

๓๐ นางสาว อังคณา  สุวรรณวิเวก

๓๑ นางสาว สาลีนี ลีตา

๓๒ นาย อับดุลเลาะอาซาน  สาหะ

๓๓ นางสาว นูรลัยลีย์  สักกูลา

๓๔ นาย อทิวัฒน์  หมาดเต๊ะ

๓๕ นางสาว รุ่งทิวา   ทยาธรรม

๓๖ นางสาว จิราภรณ์ เทพวงษ์

๓๗ นางสาว ฮานีซะห์ แบรอ

๓๘ นางสาว เบญจพร  แก้วของสุข

๓๙ นางสาว นัซรีณา  เกษมสัน

๔๐ นางสาว ชยาภรณ์  นามศักด์ิ

๔๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ผกามาศ พยุง

๔๒ นางสาว อารียา  เจ๊ะบา

๔๓ นางสาว อรวรรณ   จันทร์ขจร

๔๔ นางสาว จิตรกัญญา เจริญนิตย์

๔๕ นาย ธัญเทพ  เพชรรัตน์

๔๖ นางสาว วราภรณ์  ปาทอง

๔๗ นางสาว จันทนา  สุมนต์

๔๘ นางสาว สุไรญา  แลหาด

๔๙ นางสาว เบญจภรณ์  สืบส าราญ

๕๐ นางสาว นัจมีย์  เส็นติระ

๕๑ นางสาว สุพัตรา ดีดวงพันธ์

๕๒ นางสาว อาซีเย๊าะห์  เจ๊ะแฮ
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ล ำดับท่ี

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ช่ือ สกุล

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ จ ำนวน ๙๑ คน

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข

๕๓ นางสาว จีรนันท์  สุขจรุ่ง

๕๔ นาย ภูวนุ  แดงงาม

๕๕ นางสาว นิจรีน  พงษ์พยัฆ

๕๖ นาย อดินันท์  กอลาบันหลง

๕๗ นางสาว กาญจนา  พรมเมา

๕๘ นางสาว สุภารัตน์ เป็นดี

๕๙ นางสาว นันทพร พระสุรัตน์

๖๐ นางสาว ซูฮัยดา  มะแวซา

๖๑ นางสาว ดรุณี  หมัดลีหมีน

๖๒ นางสาว อนุสรา  ใบดี

๖๓ นางสาว นูรอาซียัน  หะยีดาโอ๊ะ

๖๔ นางสาว ต่วนอารีนี  แวนิ

๖๕ นาย นรงณ์เดช พละไชย

๖๖ นางสาว มารีหย๊ะ  ปาหมี

๖๗ นางสาว ฮายาตี ดือเระ

๖๘ นางสาว รูเปีย  ดือมาลี

๖๙ นาง ชลดา  ริชาร์ดส 

๗๐ นางสาว กูดารียะห์  นินาวา

๗๑ นางสาว ซูไฮลา  อีแต

๗๒ นางสาว มาดีฮะห์ ยามาหลง

๗๓ นางสาว ซอลีฮะ หมันปุเต๊ะ

๗๔ นางสาว นูรอีมาน มังสะมาน

๗๕ นางสาว อทิตติยา  แสงวิมาน

๗๖ นางสาว อัสนี นอหะมะ

๗๗ นางสาว กัลยาณี  โส๊ะชูดชู

๗๘ นาง ภัคพัฒ    ทองเหลือ
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ล ำดับท่ี

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ช่ือ สกุล

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ จ ำนวน ๙๑ คน

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข

๗๙ นางสาว ซอลีฮะห์  มะเส็น

๘๐ นางสาว มุมีนะห์ เจะเลาะ

๘๑ นาย วรุซ  เกศา

๘๒ นางสาว อรยา  หมาดสา

๘๓ นาย ปฏิวัติ  บุญสาลี

๘๔ นางสาว นูรอีมาน  เจะแซ

๘๕ นางสาว อัฟนาน มูลัด

๘๖ นาย ลุตฟี บากา

๘๗ นางสาว สราวลี จันทรสิงห์

๘๘ นางสาว วรินดา  ชิตุภา

๘๙ นางสาว สุภัสสรา ชุมกว้าง

๙๐ นางสาว พัชลีวรรณ ประวรรณถา

๙๑ นางสาว ทิพวรรณ สิทธิศักด์ิ

หมำยเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: pn_bcnb@bcn.ac.th 

ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้

สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว กอดิเยาะ หมัดโส๊ะ

๒ นางสาว กุลกันยา สงหมุน

๓ นางสาว เกวลิน อ่อนทอง

๔ นางสาว ขจรศรี ด าแก้ว

๕ นางสาว จันทร์เพ็ญ ท้าวบุตร

๖ นางสาว จิราภรณ์ รามเรือง

๗ นางสาว จีรภา พงษ์งาม

๘ นางสาว จุฑามาศ เสนานนท์

๙ นางสาว เจนจิรา รอดสง

๑๐ นางสาว ณัฐนิชา พรมหาชัย

๑๑ นางสาว ดรุณี เพ็ญโคกสูง

๑๒ นางสาว ทรงพร มีเสน

๑๓ นางสาว ทิพวรรณ สว่างแก้ว

๑๔ นางสาว ธัญญาพร นาจาน

๑๕ นาย นที สุขโข

๑๖ นางสาว นพรัตน์  ดอกดวง

๑๗ นางสาว นฤมล อินทนนก

๑๘ นางสาว นันทกาญจน์ โภคสวัสด์ิ

๑๙ นางสาว นัสชิมา หมัดโส๊ะ

๒๐ นาง นิภาวดี สาหล้า

๒๑ นางสาว นุศรา ปันโญ

๒๒ นางสาว นูรโซฟียา อีแต

๒๓ นางสาว ผกามาศ จ าปาดะ

๒๔ นางสาว พรพิมล หนูนวล

๒๕ นางสาว มลเทียร พาราษฎร

๒๖ นางสาว มีนา ปุยฝ้าย

๒๗ นางสาว ยาสมีน แสแม

๒๘ นางสาว ยุพารัตน์ ค าแก้ว

๒๙ นางสาว ลักขณา ปรากฎผล

๓๐ นาย วิชัยยุทธ แสงวงค์

๓๑ นางสาว วิชุดา  ก่ิงจันทร์

๓๒ นางสาว วิสุอร กมุทรัตน์

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ จ ำนวน ๔๒ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ จ ำนวน ๔๒ คน

๓๓ นางสาว ศุภลักษณ์  ปวงสุข

๓๔ นางสาว สุกานดา เสมอศิลป์

๓๕ นางสาว สุภานี ไชยสาร

๓๖ นาง สุมาลัย  มีไชย

๓๗ นางสาว อรพิน เสาร์ค าหน้อย

๓๘ นางสาว อริสา แนะนวล

๓๙ นางสาว อักษิกา กล่ินกุหลาบ

๔๐ นาง อัจฉราพร ดิษสวน

๔๑ นาย อาทิตย์ ไกยกิจ

๔๒ นางสาว อารยา มูซอ

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำมแบบฟอร์มท่ี

สถำบันก ำหนด  และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือ

ส่งผลทำง e-mail: Jariya@bcnnv.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำร

ตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

Page 2 of 2



ล ำดับท่ี

๑ นางสาว นภาพร แสนดี

๒ นางสาว ชลธิชา  วาที

๓ นางสาว นุชวรา สุขใจมา

๔ นางสาว นาอีมี  วาเลาะ

๕ นางสาว จินต์จุฑา จุลกองฮ้อ

๖ นางสาว เกตน์สิรี มีหลง

๗ นาง กัญญาณี บุญรอด

๘ นางสาว สุพรรษา  ชูเกิด

๙ นาย ทยากร ศิลปี

๑๐ นางสาว ภัทรพร โพธ์ิแตง

๑๑ นาย พิสิษฐ์ ศิริบุญโกศัย

๑๒ นางสาว ณัฐชา จันทสาร

๑๓ นางสาว พรรณกาญจน์ ลลิตฉัตร

๑๔ นางสาว เสาวลักษณ์ แหวนมุข

๑๕ นางสาว ทิพย์รัตน์ เกิดการ

๑๖ นางสาว กนิษฐา ใจตึก

๑๗ นางสาว ชาคริยา น ้าฉ ้า

๑๘ นาย สิทธิโชค ทิพย์ไสยาสน์

๑๙ นางสาว กล้วยไม้ บัวสมบูรณ์

๒๐ นางสาว  ธนาพร ท้ายาฤทธ์ิศักด์ิ

๒๑ นางสาว กัญญพัชร อินทรศ์าสตร์

๒๒ นาย ธนชาติ ทรงบรรดิษฐ์

๒๓ นางสาว อภิรัตน์ ใจประเสริฐ

๒๔ นางสาว พรรณทิพย์ภา ขุนอักษร

๒๕ นางสาว ชนัญชิดา อู่สุวรรณ

๒๖ นางสาว อินทิรา ราชสุนทร

๒๗ นางสาว กัญญาพัชญ์ เป็งวันทา

๒๘ นางสาว วัลภา   แสนสีแก้ว

๒๙ นางสาว มิยารตี จรรยาพรพาณิชย์

ช่ือ-สกุล

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ ำนวน ๖๖ คน

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ ำนวน ๖๖ คน

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓๐ น.ส. วิลัย ฤทธ์ิภักดี

๓๑ นางสาว นิภาพร หวังลาภ

๓๒ นางสาว อนุชตรา  จันทร์หอม

๓๓ นางสาว อัมรินทร์ สองเมือง

๓๔ นางสาว นอร์อาฟีดา เจ๊ะปอ

๓๕ นางสาว รมิตา หมดจด

๓๖ นางสาว ฟารีดา ปราบเภท

๓๗ นางสาว ชลลดา เหมหา

๓๘ นางสาว ปริศนา แสวงผล

๓๙ นางสาว มัสยา รักษากิจ

๔๐ นางสาว สุดารัตน์ กรมบัวภา

๔๑ นางสาว ซัลวานะห์ แวหามะ

๔๒ นางสาว กัสมี บาหะโร
๔๓ นางสาว ฆูซัยหม๊ะ บือโต

๔๔ นางสาว พาตีเม๊าะ ปูเต๊ะ

๔๕ นางสาว อาซีหม๊ะ ดีสะเอะ
๔๖ นางสาว ปูซียะห์ ยะโตะ

๔๗ นางสาว ยามีละห์ ดาหะแม

๔๘ นางสาว นูรีฟา สามะยะซา
๔๙ นางสาว นูรฮาซานี ดาโอะ

๕๐ นางสาว นูรฮายาตี สามามะ

๕๑ นาย มูฮาหมัดซายูตี ขรีดาโอ๊ะ
๕๒ นางสาว มัรเรียม นิเลาะ

๕๓ นางสาว อัฟวาตีฟ นิเลาะ

๕๔ นางสาว ฮุสนียา สาแมงอ
๕๕ นางสาว นิซาฟีกา อาแซ

๕๖ นางสาว ฮายาตี กาเด

๕๗ นางสาว ศิริพรรณ ลุนส้าโรง
๕๘ นางสาว โนรมีน แมเล๊าะ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ ำนวน ๖๖ คน

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๕๙ นางสาว สุกฤตา ไชยอ้าพันธ์

๖๐ นางสาว ขวัญนภา ไชยแก้ว
๖๑ นางสาว อิณตีซาน เจ๊ะหามะ

๖๒ นางสาว สว่างเนตร ศรีสุวรรณ

๖๓ นางสาว นูรฮากีมะห์ มะเยาะ

๖๔ นางสาว วิตรี บือราเฮง

๖๕ นางสาว นูรูลฮูดา ยูโซะ

๖๖ นาย ไฟซาล กามา

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: info@bcnnon.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง 

e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี
๑ นางสาว กชกร แสนสุข

๒ นางสาว กลมณิชา บุญญา

๓ นางสาว จตุพร ประสิทธ์ิแพทย์

๔ นางสาว จันทิมา เปล่ียนเจริญ

๕ นางสาว ชไมพร อาด า

๖ นางสาว ชุติกาญจน์ นรสาร

๗ นางสาว ณิชานาฎ หอมสมัย

๘ นางสาว ดิษราพร พูลสวัสด์ิ

๙ นางสาว ทิพย์วารี จันทะล่าม

๑๐ นาย ธัญพิสิษฐ์ มากนวล

๑๑ นาง บัวลอย จ าปาใด

๑๒ นาย ปิยะ สุดสุข

๑๓ นางสาว พรทิพย์ จอมทอง

๑๔ นาย ศุภวิชญ์ ประเสริฐสังข์

๑๕ นางสาว สมศรี เผือกนวม

๑๖ นางสาว สิริยากร คลังช านาญ

๑๗ นางสาว สุกัญญา ดวงศรี

๑๘ นางสาว สุภาดา เกษมรุ่งรัตน์

๑๙ นางสาว สุภาภรณ์ เอมบางเมือง

๒๐ นางสาว อมรา  นามใจหาญ

๒๑ นางสาว นุจรีย์ จันทร์อ่อน

๒๒ นางสาว สาวีนา สาเลง

๒๓ นางสาว จารุวรรณ สอนศรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

ช่ือ-สกุล

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี จ ำนวน ๒๓ คน

 ๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: pnbncchon@bnc.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง

 e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

หมำยเหตุ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาวชลลดา วงศ์เนียม

๒ นางสาวศิริภาวรรณ์ สืบวงศ์รุ่ง

๓ นางกิดาการ เจริญร่ืน

๔ นางสาวสิรินทิพย์ ไทยจรรยา

๕ นายเกรียงไกร อ านวยสุข

๖ นายทศพล อินทร์นอก

๗ นางสาวชุติมา อานาภรณ์

๘ นางสาวกิริยา ชาญดนตรี

๙ นางสาวสุภัทรา พร้ิงเพราะ

๑๐ นางสาววงศ์ผกา ล าภา

๑๑ นายกฤษณะ บุญชู

๑๒ นางสาวจินตนา แดง

๑๓ นางสาวณัฐรภา พรตเจริญ

๑๔ นางธีรนันท์ ศิริ

๑๕ นายอธิชาต เนินริมหนอง

๑๖ นางสาวจารุวรรณ สังข์ศรี

๑๗ นางสาวพรศิริ ไชยนา

๑๘ นางสาวศิริกุล น่วมรัศมี

๑๙ นางสาวปวีณา โภชนาผล

๒๐ นางสาวพอเพียง อมาตย์มนตรี

๒๑ นางสาวจิรวรรณ บุญเก้ือ

๒๒ นางสาวดารินทร์ ร่วมวงศ์

๒๓ นางสาวสุวิมล แซ่เตียว

๒๔ นายทวี อรรถจินดา

๒๕ นายโกเมน ตรัสศรี

๒๖ นางสาวนิรมล สุดช่วย

๒๗ นางสาวฐิติพรรณ สมใจ

๒๘ นางสาวสุกัญญา มาลัยรักษ์

๒๙ นางสาวเพ็ญศรี นพทัณฑ์

ช่ือ-สกุล

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี จ ำนวน ๒๙ คน

หมายเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์ม

ท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ีเข้าศึกษาโดยตรง  

หรือส่งผลทาง e-mail: suchada111@pnc.ac.th  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทาง e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้อง

น าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ี

เป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา และ

เข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี

๑ นางสาว บุญยานุช เชียงหลู

๒ นางสาว อารีรัตน์ ศรีล้ิมต๋ี

๓ นางสาว ณัฏฐกานต์ นิลอร่าม

๔ นางสาว ทรรศนีย์   ศรีสงคราม

๕ นางสาว ณัฐณิชา ปานมา

๖ นางสาว ธนาภรณ์  โก๊ตทวีต้ี

๗ นาย ปฐมพร บานแย้ม

๘ นางสาว อารียา หนักแน่น

๙ นางสาว ฮาตีกะห์ เจ๊ะมะ

๑๐ นางสาว ไซมะห์ สะมะแอ

๑๑ นาย รุสดัน ดอละ

๑๒ นางสาว ฮุสนา วาเฮาะ

๑๓ นางสาว ฟาดีละห์ มาแม

๑๔ นางสาว ฟัฎลาวาตี อูมา

๑๕ นางสาว อาตีกะห์ หะ

๑๖ นาย มูฮัมหมัดมูซาเกร์ มีนา

๑๗ นางสาว แวอาฮีดา แวกาเดร์

๑๘ นาย ต่วนฮัลมี ตูวันลอเซ็ง

๑๙ นางสาว ต่วนรุสดา ตูวันลอเซ็ง

๒๐ นางสาว นัสรีดา ยามิง

๒๑ นางสาว ซาฮูรา อาแซ

๒๒ นาย มูฮัยมีน โซ๊ะ

๒๓ นางสาว ซาวียะห์ โล๊ะดิง

๒๔ นางสาว ทัศนีย์ มะซากา

๒๕ นาย อิฟฮัม ขาเดร์

๒๖ นางสาว ทักษิณา หะลอตูลง

๒๗ นางสาว อาซียัน เจ๊ะเต๊ะ

๒๘ นางสาว นิซูรีตา  อาแว

๒๙ นางสาว ยัสมีน  ดาโอะ

๓๐ นางสาว อรณิชา รัตน์น้อย

๓๑ นางสาว อาอีเสาะ บูเก็ง

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี จ ำนวน ๗๘ คน

Page 1 of 3



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี จ ำนวน ๗๘ คน

๓๒ นางสาว นินูรินทร์  หะยี

๓๓ นางสาว ซัลวา  อาแว

๓๔ นางสาว ฮุสนี  นิมิง

๓๕ นางสาว อริสรา  อาลี

๓๖ นางสาว วิภารัตน์ หนูสอน

๓๗ นาย ฮัมดี ดอเลาะ

๓๘ นางสาว นูรียะห์  มะสาแม

๓๙ นางสาว ใออานีส สาและ

๔๐ นางสาว กัญญาภัค จิตประวัติ

๔๑ นาย อามีน มามะ

๔๒ นางสาว ยัสมีน  สามะ

๔๓ นาย กูซอลาฮูดีน  ยีบากา

๔๔ นาย อัสฟาน เจะซือนิ

๔๕ นางสาว นัจมี ฮาแว

๔๖ นาย อาหมาดวาสุกรี เจะเตะ

๔๗ นางสาว มุรนีดา ซีเซ็ง

๔๘ นางสาว นูรฮูดาห์ ปะดอมะ

๔๙ นางสาว สุวัยบะห์  เจะหลง

๕๐ นางสาว แวนูรี  แวจิ

๕๑ นางสาว รอบียะห์ สะมาแอ

๕๒ นางสาว ฮัยพัฒน์  มามะ

๕๓ นางสาว จุฑาภรณ์ ชูหว่าง

๕๔ นางสาว อารีดา สาและ 

๕๕ นางสาว ซันณีต้า ฟัตตาห์

๕๖ นางสาว ณัฐกาณต์ มะดาเร๊ะ

๕๗ นางสาว นูรอีมาน  มามะ

๕๘ นางสาว อารีฟีน  ยุโซ๊ะ

๕๙ นางสาว ฟาตีฮะห์ หะมะ

๖๐ นางสาว กชกร หน่อเอียด

๖๑ นางสาว ซูไฮลา เจะแว

๖๒ นางสาว ยามีละห์  ดอนิ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี จ ำนวน ๗๘ คน

๖๓ นางสาว ต่อยยีบะห์  แชลี

๖๔ นางสาว กอมารียะห์ สาแม็ง

๖๕ นางสาว ซูไมยะห์  มอลอ

๖๖ นางสาว ฮัสนะห์  มะแซ

๖๗ นาย แวอับดุลเลาะ  แวสแลแม

๖๘ นางสาว สุไฮลา  เจ๊ะโด

๖๙ นาย นรินธร  รักมณี

๗๐ นางสาว ซูฮัยบ๊ะ  ซีนา

๗๑ นางสาว ไลลา  การี

๗๒ นางสาว ซาปียะห์  สุหลง

๗๓ นางสาว นาดียา  ยะผา

๗๔ นางสาว อาซีสะ  รือแม

๗๕ นาย มูฮัมหมัด  กุกูมุ

๗๖ นางสาว บัลกิส  อีปง

๗๗ นางสาว นูรอานีส  เจ๊ะแต

๗๘ นางสาว ปัทมา  สาแม

หมายเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตาม

แบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ีเข้า

ศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: jamjangnoi@hotmail.com  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทาง 

e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษาณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็น

สถานศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับท่ี

1 นางสาว ฟาตีฮะห์  สาหะ

2 นางสาว จิราภรณ์ คงสืบเช้ือ

3 นางสาว กมลพร เสถียรวงศ์มาศ

4 นางสาว วรารัตน์ แพงป้อง

5 นาย อาภาพัชร์ พลูสวัสด์ิ

6 นางสาว สุกานดา นิลขาว

7 นาง เกณิกา พจน์ปฏิญญา

8 นาง สิริกุล เอ่ียมส าอางค์

9 นางสาว นวพร โพธ์ิมี

10 นางสาว จิตรา แดงส้ัน

11 นางสาว อรวรรณ เลิศวิชิตเวช

12 นาง หทัยสวรรค์  บุญเกิด

13 นางสาว ณัฐนันท์ โตแก้ว

14 นางสาว หทัยา วงษ์แก้ว

15 นางสาว ขวัญกมล ป่ินตุรงค์

16 นางสาว ชงชนัฐ สดใส

17 นาย ณัฐศักด์ิ เมฆบริสุทธ์ิ

18 นางสาว กัญฐิพร จงสุข

19 นางสาว ณัฐพัชร์  ศรีเวียง

20 นางสาว วิลินดา  วิริยะพันธ์

21 นางสาว ณัฎฐ์นรี เพียรชัย

22 นางสาว กมลชนก ตอพฤกษา

23 นาย ธัญชาติ สวัสด์ิหิรัญกิจ

24 นางสาว อรธมน ชวลิตชุติกุล

25 นางสาว ฟาซีลา สือยุ

26 นาย รอซีดี มาหะมะ

27 นางสาว นอฟาดีลา บินกาม้ิ

28 นางสาว นูรูลอาฟีนี รอเฮง

29 นางสาว โนรฟาซีลา ดรอแม

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช จ ำนวน ๗๕ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช จ ำนวน ๗๕ คน

30 นางสาว มูรฮูดา อาแว

31 นางสาว สอบาฮันนูร ตีงี

32 นางสาว นาซีรา อูมา

33 นางสาว พิรญาณ์ เลาะ

34 นาย มูฮ าหมัดอาฟันดี ดือราแม

35 นางสาว นุฮาฟีกีน ดือราบู

36 นางสาว ซัลวาณี สะแปอิง 

37 นางสาว อัสมะอ์ ดอเลาะ

38 นางสาว ตัสนิม แก้วศรี

39 นาย อัฟฟาน หามิ

40 นาย มูฮัมหมัด เปาะกา

41 นางสาว ไซนี ลิงอกือจิ

42 นางสาว นูรอัยนิง เปาะแต

43 นางสาว ฮานาน  มูซา

44 นางสาว ฟาตีเมาะ  กาจะลากี

45 นางสาว อัฟนาน  ยูโซะ

46 นาย อิกรอม  ยีเจะและ

47 นางสาว ตัสมีน  หะ

48 นางสาว นันทิชา  เพ็ชรเล็ก

49 นาย นูรดีน  เปาะเซ็ง

50 นาย อับดุลมูฮัยมิน  แวโดยี

51 นางสาว นูซูลา  แลแม

52 นางสาว นูรอาซีลา   มะลี 

53 นางสาว อะมามีนา  การิม

54 นางสาว นูรมี  ซิมา

55 นาย สาพูวัน   เจะสนิ

56 นาย มุสอับ  อาลีมาส๊ะ

57 นางสาว วราดา  อาแว

58 นางสาว ซาฟาวาตี  ตาเละ 
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช จ ำนวน ๗๕ คน

59 นาย อิมรอน  ดามาอู

60 นางสาว ฟาตีฮะ  เตะแต

61 นางสาว ลีนา  หะมิดง

62 นาย ฮาบูฮาซัน  หะยีเจะแม

63 นางสาว นุรฮัยฟาร์  ดอเฮะ

64 นางสาว คัชดาฟี  เบ็นวลี

65 นางสาว รุสนา  เสะสุลี

66 นาย ซูฮัยมี  ดอเลาะแล

67 นาย มูฮัมมัด  ดือราแม

68 นางสาว นารีต้า  มะลี

69 นางสาว ฮีดายะห์  มะแซ

70 นางสาว อัมนี  มูซอ

71 นางสาว วรรณศิริ  นาคเท่ียง

72 นาง จุฑามาศ  พรมสมปาน

73 นางสาว ศิริพร จันทร์แดง

74 นางสาว พรกนก  กาญจนเพ็ญ

75 นางสาว สุนิดา  สุวรรณะ

หมายเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตาม

แบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ี

เข้าศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: sabaitip@ckr.ac.th ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทาง 

e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็น

สถานศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว พรไพลิน     สอาดเทียม

๒ นางสาว กฤตพร ย้ิมอยู่

๓ นางสาว กฤษณา สังขวุฒิ

๔ นาย ศุภกร บุญประเสริฐ

๕ นาง ประไพ สุภาษิต

๖ นางสาว เพ็ญนภา วงศ์บุญรอด

๗ นางสาว ขนิฎฐา  น้้าจันทร์

๘ นางสาว ขนิษฐา กาฬษร

๙ นางสาว คันธารส   แย้มไสว

๑๐ นางสาว พรนภา     สวยสม

๑๑ นาง ปทุมพร  มาแม้น

๑๒ นางสาว กาญจนา  ศรีศักดา

๑๓ นางสาว วศินี ชูทรัพย์

๑๔ นางสาว พัฒนี โกสินธ์ุวัฒนะ

๑๕ นางสาว หฤทัย เสียงเสนาะ

๑๖ นางสาว ขนิษฐา เช้ือนิล

๑๗ นางสาว ทิพวรรณ โพธ์ิศรีนาค

๑๘ นางสาว อารียา ผะแดนนอก

๑๙ นางสาว วาสนา จิวจรัสรงค์

๒๐ นาย สมศักด์ิ    ปัจชา

๒๑ นาย โยธิน      สุขสมวงษ์

๒๒ นาย สารยุทธ์ หอเจริญ

๒๓ นางสาว ยุวดี  พลายระหาร

๒๔ นางสาว โสภาคย์สิริ มะลิถอด

๒๕ นาย สุธีร์  สุริยะ

๒๖ นาง กมลรัตน์ ชาวสวน

๒๗ นางสาว บุหลัน  ป่ินอ้านาจ

๒๘ นาย สุธี สักกินัง

๒๙ นางสาว เปมิกา สืบนาค

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  สุพรรณบุรี จ ำนวน ๓๓ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  สุพรรณบุรี จ ำนวน ๓๓ คน

๓๐ นาย เลอสรรค์ (ประชา)  ป้ันเพชร

๓๑ นางสาว ธิดารัตน์  ดอกบานเย็น

๓๒ นางสาว เบญจวรรณ  เกิดทอง

๓๓ นางสาว อาพร  ไกยะฝ่าย

หมายเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตาม

แบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ี

เข้าศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: Warang_kwan@hotmail.com  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณี

ส่งทาง e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี

 ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็น

สถานศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับ

1 นำงสำว อรทัย           ทองแสง

2 นำงสำว พูนทรัพย์       วิชัยรัมย์

3 นำง คนึงนิจ         พุ่มนวม

4 นำงสำว กชกร           บุญเรือง

5 นำงสำว อริศรำ          เถ่ือนม่วง

6 นำงสำว ยุพำรัตน์       จิตมะกล่ ำ

7 นำงสำว ชณิดำ           ศิริแสง

8 นำงสำว ดลตะวัน       ชลศำลำสินธ์ุ

9 นำงสำว ตำมอุรำ         เกิดกล้ำ

10 นำง สุนันทำ         โสรีกุน

11 นำงสำว นีรมล           วรรณศิริวิไล

12 นำงสำว จิรำภำ          ทองกลัด

13 นำงสำว ญำณิน          เภสัชชำ

14 นำงสำว อมรรัตน์       จำดมี

15 นำงสำว ชุติญำ          โพธิดอกไม้

16 นำงสำว สมใจ            บุรำณสุข

17 นำงสำว ถนอมลักษณ์  ลำยเมฆ

18 นำงสำว ปุณยวีร์        โพธิพัฒน์

19 นำง สมใจ           ไชยต้น

20 นำงสำว ชุลีพร          พิรุณทรณ์

21 นำย ศุภวำรี        สำยรอด

22 นำย ทินกร         กมลรัมย์

23 นำง เนตรนภำ    นำรำช

24 นำย ผกำมำศ      เจริญสุข

25 นำงสำว วรรณี         คุ้มศรีเจริญ

26 นำงสำว วรรณิสำ      ค ำครองมี

27 น.ส. ทิพยรัตน์     แสงทอง

28 นำงสำว นภสร        ค ำวงซ์

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จ านวน 64 คน

ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จ านวน 64 คน

ช่ือ - สกุล

29 นำง สมชิตร      ศำลำงำม

30 นำง กุสุมำลย์     ภำชู

31 นำงสำว วันนำ        ชะลุนรัมย์

32 นำงสำว เจนสุภำ     เนตรสูงเนิน

33 นำงสำว ชณิสรำ      วุฒิอ่อน

34 นำย สมโพธ์ิ       มีแย้ม

35 นำงสำว ดวงกมล    ระดมสุข

36 นำงสำว พิชชำพร    อุบลสิทธ์ิ

37 นำงสำว กัญญำภัค   ร่ิงไธสง

38 นำง เครือฟ้ำ     เผ่ำดวงดี

39 นำงสำว สวำท        ทันบำล

40 นำง ศรีแพร      สวัสด์ิรัมย์

41 นำงสำว ฉัตรชนกพรรณ คะเชนรัมย์

42 นำงสำว ปวริศำ      บรรลือทรัพย์

43 นำงสำว พิชญำ       กุลพินิจ

44 นำง วิลัยวัลย์    ศำลำงำม

45 นำงสำว ยุพิน       กล่อมวิญญำ

46 นำงสำว สุวรรณำ   แสนจ ำหน่ำย

47 นำย ธนยุทธ์ิ    เชยเอม

48 นำงสำว สุภำภรณ์   ชมเพ็ญ

49 นำงสำว วันเพ็ญ       สลำยทอง

50 นำงสำว สุภำพร       วงศำ

51 นำงสำว พิมพ์โสภำ    เพ็งประโคน

52 นำงสำว สังวำลย์       สุขทวี

53 นำงสำว สุพรรณิกำณ์ ทุมวงศ์

54 นำย พิษณุ          ช ำรัมย์

55 นำงสำว ภำนุมำศ     ชวดรัมย์

56 นำงสำว มณี           ขวัญสุข
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ล ำดับ

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จ านวน 64 คน

ช่ือ - สกุล

57 นำย มนัส          ทองบ่อ

58 นำงสำว ทัศนีย์        สมวงศ์

59 นำงสำว ฉันท์สินี      โคตรค ำ

60 นำง ดวงใจ        ลินดำ

61 นำย จรูญ          ทับเสน

62 นำง ล ำจวน       นุสิทธ์ิรัมย์

63 นำง อ ำพร         อดีตรัมย์

๖๔ นำงสำว สุธำทิพย์     เพรำะพร้ิง

หมายเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการ

ตามแบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ี

วิทยาลัยท่ีเข้าศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: kingtip@bcns.ac.th  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

ท้ังน้ีกรณีส่งทาง e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็น

สถานศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว สุภาพร    เดชขจร

๒ นาย กิตติศักด์ิ กลัดสุวรรณ

๓ นาง วิลาวัณย์ ดวงทา

๔ นาง มุกดา    สิทธิไกรพงษ์

๕ นางสาว ณัฐชา  เติมสายทอง

๖ นางสาว ปาริชาต จอมงูเหลือม

๗ นางสาว กมลชนก ขันทอง

๘ นางสาว เพ็ญพิชชา  ทองดี

๙ นางสาว อัมพวัน    มีสกุล

๑๐ นาย กัมพล     ป้ันชง

๑๑ นาง ศิริพร    เชียงทอง

๑๒ นาง พัชรี     ก้อนทรัพย์

๑๓ นาย วิชัย     ชูศรี

๑๔ นางสาว จงลักษณ์  ค าลือ

๑๕ นางสาว ศิริรัตน์ ใจท้ง

๑๖ นางสาว เรณู     ขอมีกลาง

๑๗ นาย ศุภเชษฐ์  กองแก้ว

๑๘ นาย ชนะเทพ ชาลวีรณ์ 

๑๙ นาง สุวรียา   เตชาภิรมณ์

๒๐ นางสาว สุนิศา    โชชัย

๒๑ นางสาว ณัฐณิชา  หนูดี

ช่ือ-สกุล

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท จ านวน 21 คน

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ีเข้ำ

ศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: nucharin@bcnc.ac.ths_iamsamai@hotmail.com  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 

2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ 

และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

Page 1 of 1



ล ำดับท่ี

๑ นาง ฐาปนีย์ ชานนท์

๒ นาง วชิดา วิรัชโภชัย

๓ นาง ทิพยรัตน์ เอกทัศน์

๔ นาง ศุภพิชญ์ ล าใหญ่

๕ นางสาว จรรยา เขียวกะเล

๖ นางสาว สังวาล บัวงาม

๗ นางสาว ปาริชาติ อินจันทร์

๘ นางสาว ปิยนันท์ ธุปหอม

๙ นางสาว หน่ึงฤทัย เลิศเมือง

๑๐ นางสาว อาทิตยา อารีกิจ

๑๑ นางสาว ผุสดี พานแพน

๑๒ นางสาว ปัทมาวดี เขียวคล่ี

๑๓ นางสาว พรน้้าผ้ึง  ขวงพร

๑๔ นางสาว ธนวรรณ  ศรีปุโว

๑๕ นางสาว พฐิติภัทร์  หาญสูงเนิน

๑๖ นางสาว ปรียาพร  ใหญ่ประเสริฐ

๑๗ นางสาว รสิตา  ดีประคอง

๑๘ นางสาว เปรมิกา ล้วนเล็ก

๑๙ นางสาว ธนัญญา ชาตวัน

๒๐ นางสาว กนกกร  ค้ามุก

๒๑ นางสาว ภัทราวดี   จันทร์มณี

๒๒ นางสาว รัตนวรรณ  จันทจิตร

๒๓ นางสาว สุรีย์มาศ  เต็มดวง

๒๔ นางสาว สุภัทชา โคทอง

๒๕ นางสาว ศิริพร ทิพย์บูลย์

๒๖ นางสาว ธัญญามาศ เปล่ียนมอญ

๒๗ นางสาว จุฑารัตน์ พลับงาม

๒๘ นางสาว พรกนก  มีอ่ิม

๒๙ นางสาว ชุลีพร  ไพบูลย์

๓๐ นางสาว จริญญา   โฮมนา
๓๑ นาย มงคลชัย สิงห์เจริญ

๓๒ นาย สุวินัย  เทอดลงศ์วรกุล

๓๓ นาย บูชิต  มงคง

๓๔ นาย ปฐมพร  บานแย้ม

๓๕ นางสาว ณัฐชรยา เดชากุล

๓๖ นางสาว ซาไฮนี เจะมุ

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชบุรี จ ำนวน ๘๘ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชบุรี จ ำนวน ๘๘ คน

๓๗ นางสาว รอฟีอะห์ ยะโก๊ะ

๓๘ นางสาว เจ๊ะอามีนี ดีเยาะ

๓๙ นางสาว ซูลียานา สะแปอิง

๔๐ นางสาว มาซือนะห์ เปาะซา

๔๑ นางสาว มารีนา สารอเฮง

๔๒ นางสาว อารีซา ซีมา

๔๓ นางสาว นูรีซัน ซาจิ

๔๔ นาง มารญ้า เจ๊ะเลาะ

๔๕ นางสาว นูรมี ดูมอ

๔๖ นางสาว มูรณี อาแซยามู

๔๗ นาย สมภพ จินดาเพชร

๔๘ นาย บรรณวิชญ์ รัตน์แก้ว

๔๙ นางสาว อะฟ้าฟ  สาเม๊าะ

๕๐ นางสาว ณิชาภัทร  ทองรอด

๕๑ นางสาว ธันยาภรณ์ สุขพงษ์

๕๒ นางสาว วิลาสินี  แสงสุด

๕๓ นางสาว เกวลิน  บัวทอง

๕๔ นางสาว กษมา  ศิริกุลพิทักษ์

๕๕ นางสาว อรัชพร  ทูลเพ็ง

๕๖ นางสาว ปัทมวรรณ  นุ่นชูผล

๕๗ นางสาว ผุสดี นวลกุ้ง

๕๘ นางสาว วจี กามุสิก

๕๙ นางสาว ชลธิสา  มะลิวัลย์

๖๐ นาย ภาคภูมิ  ตนคลัง

๖๑ นาง อารียา คงหนองช้าง

๖๒ นางสาว สุนิตย์ตา เลขานุกิจ

๖๓ นางสาว วรรณรัช  คงแก้ว

๖๔ นางสาว เกษกนก ครอบแก้ว

๖๕ นางสาว อัจฉราภรณ์ อินทสูตร

๖๖ นางสาว นันท์ธิดา ปลอดเหตุ

๖๗ นางสาว อ้าพา รามณรงค์

๖๘ นางสาว สมวิไลภรณ์ ด้าแก้ว

๖๙ นางสาว สุดารัตน์  พรหมสุข

๗๐ นางสาว อารีรัตน์ ปัญนะ

๗๑ นางสาว จินตนา   ชูความดี

๗๒ นางสาว สุติมา  การัยภูมิ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชบุรี จ ำนวน ๘๘ คน

๗๓ นางสาว จุฑารัตน์  การเรียบ

๗๔ นางสาว จุติมา  สายน  าใส

๗๕ นางสาว พรรณภษา  จ่าเมือง

๗๖ นางสาว วิมลรัตน์  ส้มแก้ว

๗๗ นางสาว สุพัชนา อ่อนหวาน

๗๘ นางสาว ญาณิน  ปรีชาชาญ

๗๙ นางสาว ปิยะนุช  ปานสุวรรณ

๘๐ นางสาว ธันวรัตน์ สุกแจ่ม

๘๑ นางสาว วิชญาดา ส้มแก้ว

๘๒ นางสาว สุกัญญา จันทรบุญแก้ว

๘๓ นางสาว อรอมล  แสงวิเศษ

๘๔ นางสาว ขวัญฤทัย  ชูขันธ์

๘๕ นางสาว ณัฐชยา  รักสวัสด์ิ

๘๖ นาย เอกมล  ทองหวาน

๘๗ นางสาว วิมลวรรณ  ทองศรี

๘๘ นางสาว ศศิกานต์  กลับจิตร

หมำยเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: wandee@pckpb.ac.th ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง 

e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว ตรีภัทร สุขสุลาภ

๒ นาย ณรงค์ ไปไหน

๓ นาง วิไลวรรณ ส ากลาง

๔ นางสาว พรรณทิภา แสงศิริ

๕ นาย ชาตานนท์ ตากลม

๖ นางสาว นรินทร์ธรณ์ เป้าประจ าเมือง

๗ นาง นภาวรรณ ขันโคกกรวด

๘ นางสาว บุญจิรา ไตรภพกลาง

๙ นางสาว สุกัญญา เอกจ านงค์

๑๐ นางสาว ปาริชาต กรุยกระโทก

๑๑ นาง สัจนันท์ ผันผาย

๑๒ นางสาว พลร่ม วิลา

๑๓ นางสาว สุปราณี คงมะกล  า

๑๔ นาง ปทุมพร มั งสูงเนิน

๑๕ นางสาว อภิชญา ศรประสิทธ์ิ

๑๖ นางสาว พัทธนันท์ อินทร์พิทักษ์

๑๗ นางสาว ชัชกร มัจฉาชาติ

๑๘ นางสาว ปานรดา อุดมมงคลพร

๑๙ นางสาว อุมาพร เจียมจิตต์

๒๐ นางสาว สวรรยา สุขจินดาเสถียร

๒๑ นางสาว ลลิตา เยี ยมไธสง

๒๒ นาง จิราพร เพียซ้าย

๒๓ นางสาว สาวิตรี อ้นสูงเนิน

๒๔ นางสาว นฤมล โคดอาสา

๒๕ นางสาว ภันต์เกสร คงค า

๒๖ นางสาว นลินนิภา นาคน้อย

๒๗ นางสาว หทัยรัตน์ ศรีนอก

๒๘ นางสาว อัญสิธารัตน์ อินทร์มะดัน

๒๙ นางสาว วัชรินทร์ กาศสูงเนิน

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา   จ านวน 94 คน
ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
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ล ำดับท่ี

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา   จ านวน 94 คน
ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓๐ นางสาว ญาณิภัค อรุณสินประเสริฐ

๓๑ นาย มานิตย์ บุญภัคดี

๓๒ นางสาว ณัฐชณิฌา รสหวั น

๓๓ นางสาว วรางคณาง คะเรรัมย์

๓๔ นางสาว ดาราวดี ด่านโค

๓๕ นางสาว นิตยา สุขะนนท์

๓๖ นางสาว สาริณี แตงอยู่

๓๗ นางสาว นิพาพร ยี จอหอ

๓๘ นาง นิศารัตน์ สวัสด์ิหมื นไวย

๓๙ นางสาว ภัคพัชญ์ พยัคฆ์พิมล

๔๐ นางสาว ศุภลักษณ์ เกล้ากระโทก

๔๑ นางสาว ธิติกาญจน์ กริ งสันเทียะ

๔๒ นางสาว กัลยรัตน์ ยางนอก

๔๓ นาย ธีรพล ผึ งผาย

๔๔ นางสาว อรพรรณ โตนน  าขาว

๔๕ นางสาว ประภาพร เชิดชู

๔๖ นาย บรรณวัชร ราชสีทา

๔๗ นางสาว ภัชยา เชิดชู

๔๘ นางสาว ชนากานต์ ยิวารัมย์

๔๙ นางสาว แพรวา บุญพรหม

๕๐ นางสาว จุฑารัตน์ เถาว์กระโทก

๕๑ นางสาว ดวงฤทัย ใจอุ่น

๕๒ นางสาว ศักดินี สุขทวี

๕๓ นางสาว บุญทริก สืบเพ็ง

๕๔ นางสาว เบญจรัตน์ มังสะชาติ

๕๕ นางสาว อมรัตน์ วงค์ภักดี

๕๖ นางสาว สุกัญญา จันทร์แจ้ง

๕๗ นางสาว บัณฑิตา บุดดี

๕๘ นาย พิทักษ์ ศรีสรรค์
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ล ำดับท่ี

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา   จ านวน 94 คน
ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๕๙ นาย ณัฐพงศ์ พละศูนย์

๖๐ นางสาว สุภัสสร เพียรชอบ

๖๑ นาย ธัญศิษฐ์ ภคเจริญโพธิเดช

๖๒ นางสาว ณัฐนันท์ เขียนค้างพลู

๖๓ นางสาว ศิรินันท์ แก้วสุข

๖๔ นางสาว จุฬาลักษณ์ หอมจันทึก

๖๕ นาง อ าภรณ์รัตน์ แคร้นอินทร์

๖๖ นางสาว ศิรินภา วรภาพ

๖๗ นางสาว ปฐมพร แดนนานาศ

๖๘ นางสาว วิภารัตน์ สายทอง

๖๙ นางสาว นันนภา จันทะโสก

๗๐ นางสาว กัลยา ประดิษฐ์สอน

๗๑ นางสาว สุพิชฌาย์ นอสูงเนิน

๗๒ นางสาว ปรารถนา เกริ นกระโทก

๗๓ นางสาว สุวนิดา เวียนนอก

๗๔ นางสาว นาตลัดดา แดนพิมาย

๗๕ นางสาว จันทนิภา มีมานะ

๗๖ นางสาว ศันสนีย์ เคนท้าว

๗๗ นางสาว ปริศา อังกาพย์

๗๘ นางสาว จุฑาทิพย์ หลุมทอง

๗๙ นาย กรวิชญ์ โพธ์ิบุญเฮือง

๘๐ นางสาว เบญจารักษ์ มาลาวรรณ

๘๑ นางสาว มณีรัตน์ กุดถวัลย์

๘๒ นางสาว วรารัตน์ อุตเสนา

๘๓ นางสาว สิริอนงค์ พุดสีเสน

๘๔ นางสาว หทัยชนก สุทินรัมย์

๘๕ นางสาว พรพิมล บุญพร้อม

๘๖ นางสาว จิราภรณ์ ทองโคตร

๘๗ นางสาว อรัญญา สมบัติ
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ล ำดับท่ี

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา   จ านวน 94 คน
ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๘๘ นางสาว อารียา จ านงเพียร

๘๙ นางสาว กัญจน์ชญา พิพัฒพานิชย์

๙๐ นางสาว อรพรรณ ผุยบัวค้อ

๙๑ นาย เอกพล นาคเขียว

๙๒ นางสาว วิภารัตน์ นิดลาด

๙๓ นางสาว ธิดารัตน์ บุรณะ

๙๔ นาย ปัญญา ถานัดดี

หมายเหตุ 

๑) ห้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตาม

แบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัย

ท่ีเข้าศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: namfons@knc.ac.th   ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่ง

ทาง e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี

 ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็น

สถานศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว กฤษณา  จันทร์เรืองศรี

๒ นางสาว ศศิวิมล  ศรส าโรง

๓ นาง ดวงพร แช่มภุชา

๔ นางสาว ศศิวิมล  ชมโพศรี

๕ นางสาว ภัทรภรณ์  แสงวิชัย

๖ นาง ณัฐชา ตัณศิลป์

๗ นางสาว นิภา  ค่อมศิรินทร์

๘ นางสาว พัชรีภรณ์  ศิวะพรพรรณ

๙ นางสาว ศิริพร  ชินวงษ์

๑๐ นางสาว เกวลี  คุณโกทา

๑๑ นางสาว วรวีร์  นครศรี

๑๒ นางสาว อมรรัตน์  ก้อนค า

๑๓ นาย ฐานันท์   จันทะบาล

๑๔ นางสาว พัชรี  ปัถพี

๑๕ นางสาว ดาราวรรณ์  ช านาญเวช

๑๖ นางสาว กัลยา เพ่ิมผล

๑๗ นางสาว พิรนันท์ เฉิดทรัพย์

๑๘ นางสาว อัมรา  มีลาภ

๑๙ นางสาว รัศมี  อ่อนบ้านลาด

๒๐ นาย พลวัฒน์  มูลวงษ์

๒๑ นางสาว น  าฝน  จันทร์อ่อน

๒๒ นาย เหิรฟ้า  ภูบุญมี

๒๓ นางสาว ทิพย์สุดา  เบ้านามโฮง

๒๔ นางสาว จุไรวรรณ  เพ็ชรสีเขียว

๒๕ นางสาว ยุรดา  ขันหนองโพธ์ิ

๒๖ นาย สหพัฒน์  อินทธ์พิมพ์

๒๗ นางสาว อนงค์นาถ สีทาสังข์

๒๘ นาย วัชระ มณีศรี

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น   จ ำนวน จ ำนวน ๖๔ คน

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 
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ล ำดับท่ี

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น   จ ำนวน จ ำนวน ๖๔ คน

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

๒๙ นาย ครรชิต  จิตอ ามาตย์

๓๐ นางสาว สริญา   พรมวัง

๓๑ นางสาว จริยา  ฝ่ายสูน

๓๒ นางสาว ภัคจิรา โนนไธสง

๓๓ นางสาว ปิยธิดา อังกาบ

๓๔ นาย ภัทรโชติ โคตรพันธ์ 

๓๕ นาย ปุรินทร์  สุขอ้วน

๓๖ นางสาว รุ่งนภา  รัตนพันธ์

๓๗ นางสาว อารญา  วงศ์ประเทศ

๓๘ นางสาว วัชราภรณ์  บุญประกอบ

๓๙ นางสาว เดือนเต็ม วิลัยไพร

๔๐ นางสาว ศิรินทรารัตน์ ปัดถา

๔๑ นางสาว วัชชิราภรณ์ เสริมวิเศษ

๔๒ นางสาว ปาริชาต ห้ามสนธิ

๔๓ นางสาว วิชุดา  กระพันธ์เขียว

๔๔ นางสาว ปริญญา  เสมาเพชร

๔๕ นางสาว ญาณิน  ยอดจาน

๔๖ นาย ไชยวัตร์ ศิลพร
๔๗ นางสาว นัทธมน ฟีสันเท๊ียะ
๔๘ นาย พิชญา ญาณพันธ์

๔๙ นาย ภารดล  โคพะทา
๕๐ นางสาว ยุพาวรรณ รินทาง
๕๑ นางสาว วัชรีภรณ์ จิตเสนาะ

๕๒ นางสาว วิจิตตรา  กิจกุน
๕๓ นางสาว ศันสนีย์  จันทร์สด 
๕๔ นางสาว สมจิตร ลีนาเพชร

๕๕ นาย อานุภาพ ทองแก้ว
๕๖ นางสาว อุทุมพร ฉิมมะณี
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ล ำดับท่ี

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น   จ ำนวน จ ำนวน ๖๔ คน

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

๕๗ นางสาว กัลยาณี  โคกโพธ์ิ

๕๘ นางสาว ดวงฤทัย สู่เสน
๕๙ นางสาว ป่ินจุฑา ประกอบศรี
๖๐ นางสาว สลักจิตร  อุ่นอ่อน

๖๑ นางสาว ศศิณัฏฐ์  ศรีสันต์
๖๒ นางสาว แจ่มจิต  ดลแสง

๖๓ นางสาว ปิยะนุช  อนุสนธ์

๖๔ นางสาว สูมัยยะห์  วาจิ

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: bcnkk@bcnkk.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง 

e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นาย เมธาสิทธ์ิ  หงษาชุม

๒ นางสาว นิตยา  ทับพ่วง

๓ นาง พรรมหา  คนครอง

๔ นางสาว ศิริรัตน์  พ่อค้าช้าง

๕ นางสาว นันทิดา  ชาดีกรณ์

๖ นาง ประภา  ศรีลาเฮียง

๗ นางสาว สายทอง  วังญาติ

๘ นาง วิชชุดา เกษบัวภา

๙ นาง สุมัชญา  เซ

๑๐ นาง รุ่งลดา  ศรีสะอาด

๑๑ นาง บรรทม  วงค์ศรีชา

๑๒ นางสาว สายสมร  แสนโคตร

๑๓ นางสาว ทัตพร  สุวรรณก าจร

๑๔ นางสาว จิราพร  วงศ์นอก

๑๕ นางสาว นพมาศ แสงขาว

๑๖ นางสาว จิไรรัตน์  เจริญไชย

๑๗ นางสาว อุไรวรรณ กองค า

๑๘ นาง ศรันยา ดากาวงค์

๑๙ นางสาว นุชนาถ บุญเรืองจักร

๒๐ นางสาว รินทร์ธิดา นามชานนท์

๒๑ นาง สุภลักษ์  ราชลี

๒๒ นาง สุดารัตน์   สอนออน

๒๓ นาง ยุพิณ  แสนโคตร

๒๔ นาง อนงค์  พรไชย

๒๕ นางสาว กณิกา  วงค์เสือ

๒๖ นาย นัฐพล  ดาวน้อย

๒๗ นางสาว อรดี  หาบุตร

๒๘ นางสาว ขวัญฤดี  วะชุม

๒๙ นางสาว อนงค์ลักษณ์ สิทธิยา

๓๐ นางสาว ศศิธร  เสนจันตะ

๓๑ นางสาว รัชนี  โทรัตน์

๓๒ นาย จรินทร์พร  ปีลาตี

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี จ ำนวน ๘๐ คน

ช่ือ-สกุล
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ล ำดับท่ี

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี จ ำนวน ๘๐ คน

ช่ือ-สกุล

๓๓ นางสาว พรสุดา  สานยอด

๓๔ นางสาว กัญญารัตน์ สุทธิโส

๓๕ นางสาว จิรวดี ศรีชุม

๓๖ นาย พรประเสริฐ จันทโคตร

๓๗ นางสาว ปนัดดา คิดตุโคต

๓๘ นาย กัมปนาท อัมวงค์

๓๙ นางสาว วิชุดา สิทธิยา

๔๐ นางสาว อมรรัตน์  ราชวงค์

๔๑ นาย อชิตพล  จันทะสงคราม

๔๒ นาย รุ่งโรจน์  พละมา

๔๓ นาง ชุติมา  ปักขะมา

๔๔ นางสาว เกษร   ยอดสิน

๔๕ นางสาว ณัฏฐณิชา  พุฒละ

๔๖ นางสาว กนิษฐา   น้อยค าดี

๔๗ นาย นันทพงศ์ พรมสอน

๔๘ นางสาว เมทิตานนท์ ดวงเนตร

๔๙ นางสาว ปริญญา  เทือกตาหลอย

๕๐ นาย นัฐพงษ์   นิทักษ์การ

๕๑ นางสาว พิราวรรณ  อินปากดี

๕๒ นาย อดิราช  ฐานทองดี

๕๓ นางสาว ธศรินทร์    พหลทัพย์

๕๔ นางสาว ทิพย์สุดา  กันยา

๕๕ นาง หนูกาย   พะนะรา

๕๖ นางสาว ชีวะนาถ    เพชรแสงใส

๕๗ นางสาว บุษบาพร ฆารประเดิม

๕๘ นาย รักษ์ศักด์ิ ไสยประกาศ

๕๙ นางสาว มาลาตรี ถามุลตรี

๖๐ น.ส. เอ็มอร ศรีประจันทร์

๖๑ นางสาว เจนจิรา วังทะพันธ์

๖๒ นางสาว รัชนก  วงศ์พันธ์

๖๓ นาย กีรติ วันเต็ม

๖๔ นางสาว อภิญญา มาระเทศ
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ล ำดับท่ี

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี จ ำนวน ๘๐ คน

ช่ือ-สกุล

๖๕ นางสาว ธัญวลัย บงแก้ว

๖๖ นาย เธียรชัย  ฤทธ์ินอก

๖๗ นางสาว ศรัญญภัทร  ศรีพรมมา

๖๘ นาย พลวัฒน์    นามวิเศษ

๖๙ นางสาว ปรีญาภัทร   จุฬาลี

๗๐ นางสาว รัตน์รัตน์  สุขเกษม

๗๑ นางสาว นุชวรา ไพรบึง

๗๒ นางสาว ชญานันท์  ชาญช านิ

๗๓ นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีสมัคร

๗๔ นางสาว พรมนรินทร์ อ่อนอ่างค า

๗๕ นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขวันดี

๗๖ นางสาว อาริตา สิงห์ทุย

๗๗ นางสาว ทิพย์สุดา คงประโคน

๗๘ นางสาว นิราวรรณ ฉิมพลี

๗๙ นางสาว สุกัญยา ก่ิงทอง

๘๐ นางสาว พัชนี  ค าภูษา

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำ

โดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail:  bcnu_evaluation@hotmail.com ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง 

e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม 

๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ และ

เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

1 นางสาว มนต์พักตร์ แสงโทโพธ์ิ

2 นางสาว สุดาพร  นัดนรา

3 นางสาว อริศรา  กายชาติ

4 นางสาว ป่ินมณี  มิปะทัง

5 นาย จักรกริช เฮียงเห่ีย

6 นาย ธราดล บุตรดอน

7 นางสาว อริสรา  วิชาผา

8 นางสาว ชนกานต์  บุพศิริ

9 นางสาว วิวรรธณี  นัยนิตย์

10 นางสาว สมใจ ทรัพย์เติม

11 นาง จรรยา รัตนสีหา

12 นาง นาฎรวี  จันทัน

13 นางสาว พิมพ์รภัทร  บุตรวงษ์

14 นาง มนัส กิสูงเนิน

15 นางสาว ขวัญตา  หาได้

16 นาง ขวัญมณี  ธิพุเทน

17 นางสาว วรรณิภาดา นามนไสย

18 นางสาว สมปอง พินิจ

19 นาง ดวงใจ  ไชยชาติ

20 นาง เนตรชนก ละครสี

21 นางสาว ปัทมาพร ค าสอน

22 นางสาว เฟ่ืองกมล พิมทา

23 นางสาว มณีนุช  ค าภักดี

24 นางสาว สุภาสินี  ศิลา

25 นางสาว อรณา  ล าไธสง

26 นางสาว อ าพร  อ้วนอ่อน

27 นางสาว สุกัลยา ละดาพันธ์

28 นางสาว อรปรียา  ปิยะราช

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม จ ำนวน ๙๖ คน
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29 นางสาว กุลธิดา  ไชยหานิจ

30 นาย ธ ารงค์ศักด์ิ ถือม่ัน 

31 นางสาว รัชนี  ใต้พรม

32 นาง วงษ์เดือน  ระดาบุตร

33 นาง สุกัลยา สัตตะโส

34 นางสาว อรปรียา สุระขันธ์ุ

35 นาย พรพิพัฒน์ พิมพล

36 นาง พวงทอง ภานุรัก

37 นาง พิกุล  สาวิสัย

38 นางสาว ลุนณี พละชัย

39 นางสาว ศศิวิมล  ผดุงสันต์

40 นางสาว สุชาดา สีนนเฮือง

41 นางสาว เสาวลักษณ์ ใหม่วงษ์

42 นาย ไกรสรชัย มะโน

43 นางสาว ธิติมา พลอ่อนสา

44 นางสาว สหฤทัย  ช่างยา

45 นางสาว สิริพรรณ ไชยค าภา

46 นางสาว จันทรรัตน์ วิเศษแก้ว

47 นางสาว ชุลีพร  ชาสุด

48 นางสาว ธนัชชา  ติยะบุตร

49 นางสาว ธัญลักษณ์  พัฒนาศูร

50 นางสาว พุทธวรรษ  วงศ์ค ามา

51 นางสาว รัตนาวดี  สมอุดม

52 นาง สมคิด  สิมลา

53 นางสาว นิภารัตน์ แสงจันทร์

54 นางสาว พัชราภรณ์ จันโทภาศ

55 นางสาว เยาวรัตน์ นาถ  าเพ็ชร

56 นางสาว ศิริกุล  สีเทา
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57 นางสาว รวีวรรณ คงไชย

58 นางสาว ศิริลักษณ์  สานา

59 นางสาว ศิริลักษณ์  โสภักดี

60 นาง สงการนต์ สันโดษ

61 นาง สุพัตรา  ดีสองชั น

62 นาง สุภาพร  แดนวงล้อม

63 นาย อนุวัฒน์  ภูนิละมัย

64 นาง จงศรีนุช  ค าจันทร์

65 นาง จันทร์หอม  รัตนเพ็ชร

66 นาง ธัญชนก พลกล้า

67 นางสาว มาริสา  วรรณมูล

68 นางสาว จิราพร  อุทัยแสน

69 นางสาว ยุพา  พามนตรี

70 นางสาว ละมัย  พิมพ์สิงข์

71 นางสาว อาพร  สีคาม

72 นางสาว จิรัชญาภรณ์ สาสิม

73 นาย ณัฐพล นิตุธร

74 นางสาว ลักษ์ขณา  โกษาเฉวียง

75 นางสาว สายทอง อามาตมูลตรี

76 นางสาว สุนันทา ปัดสังข์

77 นางสาว อุมาพร  สมสวย

78 นางสาว กรรณิกา  วงษา

79 นางสาว ลินลณี  ชินสุทธ์ิ

80 นางสาว สุกัญญา  บ่อคุ้ม

81 นางสาว นิตยา ทองพับ

82 นางสาว ยุภาพร  ศรีไชยโย

83 นางสาว วิภาดา นาถาบ ารุง

84 นาย ศุภชีพ มาลาคุ้ม
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85 นาง กัลยรัตน์  แพแก้ว

86 นาย วัชรพงษ์ แก้วจินดา

87 นางสาว ฐิติมา  บาศรี

88 นาง ประไพพรรณ  พรรณวงศ์

89 นางสาว ชญานี ใต้ศรีโคตร

90 นางสาว ปิยวรรณ ปะละโท

91 นางสาว ภัทรสุดา ศาสตรพงษ์

92 นางสาว จริญญา   โฮมนา

94 นางสาว อัฐภิญญา จันทะพรม

95 นางสาว วาสนา  งามล้วน

96 นางสาว เสาวลักษณ์  สังวาล

หมายเหตุ 

ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตาม

แบบฟอร์มท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ี

เข้าศึกษาโดยตรง  หรือส่งผลทาง e-mail: academic@smnc.ac.th  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทาง

 e-mail ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็น

สถานศึกษา และเข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว กรรณิการ์  ศรีโกศล

๒ นางสาว ลัดดาวรรณ  มะยา

๓ นางสาว วรรณวิสา  หลวงยี

๔ นางสาว ภัทราวดี  โพธ์ิแสน

๕ นางสาว เมธาวดี  คิดดีจริง

๖ นางสาว สุรีย์  ดอนกระโทก

๗ นางสาว กรรณิกา  ศิริพัฒน์

๘ นางสาว กาญจนา  ฉิมมาลี

๙ นางสาว ชลธิภา  วงษ์เจริญ

๑๐ นาย ไพบูลย์  ยอดอินทร์

๑๑ นางสาว อนงค์นาฎ  ช่างไชย

๑๒ นางสาว จิดาภา  ตรงแก้ว

๑๓ นางสาว กวินนา  เชิดโฉม

๑๔ นางสาว จรัสพร  ศรีภักด์ิ

๑๕ นางสาว พรทิพา  ขวดทอง

๑๖ นางสาว เอ็มออน  ค าไสย

๑๗ นางสาว กัญญาภัทร  มณีล  า

๑๘ นาย ณัฐพงษ์  ศรกล้า

๑๙ นาง ดารุณรัตน์  ดวงใจ

๒๐ นางสาว ธนาภรณ์  สูงพล

๒๑ นาย สมพาน  สาละ

๒๒ นางสาว ภัทรสุดา  สอนเพีย

๒๓ นางสาว กัญญาณี  ก่ิงสุวรรณ

๒๔ นาย ธนากานต์  จงหาร

๒๕ นาย ประสิทธ์ิ  จันทร์งาม

๒๖ นางสาว พัณณิตา  แท่นดี

๒๗ นาย สิทธิพร  เพลัยครบุรี

๒๘ นางสาว อรอุมา  ศุภนาม

๒๙ นางสาว จิราพร  เสียนสันเทียะ

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 
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เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ จ ำนวน ๙๙ คน
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๓๐ นางสาว รจนา  ดีพร้อม

๓๑ นางสาว วิชภรณ์  พิมพ์ศรี

๓๒ นางสาว วิภาวดี  พวงย่ีโถ

๓๓ นาย อนุศักด์ิ  คงทรง

๓๔ นางสาว เบ็ญจลักษณ์  แถบน้อย

๓๕ นางสาว ยุพิน  มุ่งงาม

๓๖ นางสาว อรอนงค์  รวดเร็ว

๓๗ นางสาว กาญจนา  หวังผล

๓๘ นางสาว ปฐมาวดี  ประมวล

๓๙ นางสาว อรทัย  สืบเพ็ง

๔๐ นางสาว เกษรา  กองแก้ว

๔๑ นาง จันทรา  เช่ียวดี

๔๒ นางสาว ธนาภรณ์  ประดับสุข

๔๓ นางสาว นันท์นภัส  การสอน

๔๔ นาย นาฏณารายณ์  สุขประเสริฐ

๔๕ นางสาว นิรัตน์  มีศิลป์

๔๖ นางสาว วิยะดาวัลย์  งามเจริญ

๔๗ นาย สรวิทย์  วันนา

๔๘ นางสาว หทัยชนก  อาจเมือง

๔๙ นางสาว ณัฐวดี  แย้มงาม

๕๐ นางสาว ธัญญารัตน์  ยิ มช่ืน

๕๑ นางสาว พัชรินทร์  อาจสาลี

๕๒ นาย ภานุวัฒน์  บุญเลิศ

๕๓ นางสาว สุนิสา  สอนแก้ว

๕๔ นาง ประไพพรรณ  เหลือสุข

๕๕ นาง สุนิสา  จะริตรัมย์

๕๖ นางสาว สุนีรัตน์  จันครา

๕๗ นาย สุรเกียรติ  แสนสุข

๕๘ นาย ชาคริส  พรมแพน

Page 2 of 4



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ จ ำนวน ๙๙ คน

๕๙ นางสาว ณัฐพร  คงเครือ

๖๐ นาย ปิยวัฒน์  แข็งนาม

๖๑ นาง ศิริรัตน์  เห็นสุข

๖๒ นางสาว สมคิด  นาคเกิด

๖๓ นางสาว สิรินทร์นิชา  เสนาะเสียง

๖๔ นางสาว สุวลิตา  สืบสันต์

๖๕ นางสาว เสาวนีย์  ท้าวไทยชนะ

๖๖ นางสาว ศศิวิมล  บทนอก

๖๗ นาง พิมพ์ใจ  วงษ์จ าปา

๖๘ นาย ภูวนัตถ์  เกสร

๖๙ นาง สมเพ็ชร  ดาวรัมย์

๗๐ นางสาว อาทิตยา  หล้าธรรม

๗๑ นางสาว เกศดา  แสงราม

๗๒ นางสาว โสมพิลัย  ทรงกลด

๗๓ นางาสาว มุนิล  พอกพูน

๗๔ นางสาว วนิดา  นามณี

๗๕ นาวสาว สุกัญญา  งามนัก

๗๖ นาย เอกการันดร์  เทาศิริ

๗๗ นาย กิตติชัย  หาญวารี

๗๘ นาย ธนวันต์  เช่นชาย

๗๙ นางสาว ปรางทิพย์  โพธ์ิพรม

๘๐ นาย อนุสรณ์  สติม่ัน

๘๑ นางสาว จันทร์เพ็ญ  ทองสง่า

๘๒ นางสาว เปมิกา  ทองลอย

๘๓ นาง พัชนี  มะเด่ือ

๘๔ นางสาว วราวิเศษ  ดีจัด

๘๕ นางสาว ณัฐชานันท์  หาระโคตร

๘๖ นางสาว จิดาภา  โนนสูง

๘๗ นางสาว นภาลัย  พันธ์งาม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ จ ำนวน ๙๙ คน

๘๘ นางสาว ทิพวรรณ ศรีสาร

๘๙ นางสาว นงลักษ์ โสระเม็ก

๙๐ สอ.หญิง พัชรา ดาบค า

๙๑ นางสาว มณีรัตน์ พิมพล

๙๒ นางสาว มลนิภา ค าศรีสุข

๙๓ นางสาว พิศสมัย พิมพ์เพียง

๙๔ นาง ลักษิกา  สีทาสี

๙๕ นางสาว วงเดือน  สาลาเลิศ

๙๖ นาง สุพรรษา  ภูมิชัย

๙๗ นาง อรัญญา พงษ์บัว

๙๘ นาง อารีรัตน์  พูลมาศ

๙๙ นาง อรุณี  ศรีจุมพล

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: watchareewong@bcnsurin.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ี

กรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 

วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว กนกมาศ  แสงสุวรรณ 

๒ นางสาว จันทร์แรม  หารมนตรี

๓ นางสาว สุนารีย์  ทีระฆัง

๔ นางสาว อ ามิทา  ผุยผล

๕ นางสาว อุไรวรรณ  พ่อโพธ์ิ

๖ นาง วรานุช ใจเท่ียง

๗ นาย สถาพร สายแวว

๘ นางสาว สาริกา คนเพียร

๙ นางสาว อารียา คนเพียร

๑๐ นางสาว ธนัญญา ทองหอม

๑๑ นาง ปราณี อัคสิงห์

๑๒ นาง วรัทยา กิติศรีวรพันธ์ุ

๑๓ นางสาว สุปราณี ลีนุกุล

๑๔ นางสาว กรรณิการ์  ชมช่ืน

๑๕ นางสาว จันทร์ที ค าแพง

๑๖ นางสาว จิดาริน  ไชยชาญ

๑๗ นางสาว เจนจิรา ศรีโยธา

๑๘ นาง ชาลิสา  สายจันทร์

๑๙ นางสาว ชุติกาญจน์  สามาจักร

๒๐ นาย ณัฐพล  เทพวงศ์

๒๑ นางสาว นภา  เพ็ชรรินทร์

๒๒ นาย ประมาณ  อัศวมานะศักด์ิ

๒๓ นาง ปริศนา  สมภาร

๒๔ นางสาว พรธิดา  ล ามะศักด์ิ

๒๕ นาง พรระวี  ปินะถา

๒๖ นางสาว พัชราภรณ์  ไพรอนันต์

๒๗ นาง พิชชาพร  ภาเภา

๒๘ นาย พิชิต  เพียรหัด

๒๙ นางสาว มล  สงสาร

๓๐ นางสาว มลิวัลย์  สุขพันธ์

๓๑ นางสาว ศศิกานต์  นาคใหญ่

๓๒ นางสาว สมจิตย์  ทองค า

๓๓ นางสาว เสาวลักษณ์  อินทร์ศร

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ ำนวน ๘๓ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ ำนวน ๘๓ คน

๓๔ นางสาว โสนห์  ดาวไสย์

๓๕ นางสาว โสรยา  สมร

๓๖ นางสาว อรทัย  กัลยา

๓๗ นางสาว อรอนงค์  บุญตะโลก

๓๘ นางสาว อัญชลี  อินทร์แก้ว

๓๙ นางสาว อัมรา  แสงแก้ว

๔๐ นางสาว อ าพร  พันธ์เพชร

๔๑ น.ส. ก่ิงแก้ว ไชยสาร

๔๒ น.ส. อรทัย เสาวัตร์ 

๔๓ นาง กมลกานต์  บุญหาญ

๔๔ นางสาว กานต์สินี  แก้วเหนือ

๔๕ นางสาว จันทิมา  สิถิระบุตร

๔๖ นางสาว ธวัลพร  เพราะค า

๔๗ นางสาว พัชรี  ศักด์ิศรี

๔๘ นางสาว พิมพ์ใจ  วงสาลี

๔๙ นางสาว ไพวรรณ์  ปัจณาพันธ์

๕๐ นางสาว รุ่งนภา  สมบัติบุญ

๕๑ นางสาว วนิดา  พุทธจักร

๕๒ นางสาว วิภา  วิเชียรเครือ

๕๓ นางสาว ศรีวิไล  บุญสมยา

๕๔ นางสาว สายรุ้ง  วิลาวรรณ

๕๕ นางสาว สุภาวดี  นิตานันท์

๕๖ นางสาว อรวรรณ  บุญชู

๕๗ นางสาว ก่ิงไผ่ ร่ืนเริง

๕๘ นางสาว จ าปา น้อยหอม

๕๙ นาง เจนจิรา   นุ่มนวล

๖๐ นางสาว ฐนิชา  มณีเลิศ

๖๑ น.ส. นงค์รัก  ผลาวงศ์

๖๒ นาง บุญโฮม  ทองโพธ์ิศรี

๖๓ น.ส. พรเพชรล  า  ศิลาภักด์ิ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ ำนวน ๘๓ คน

๖๔ นางสาว เพ็ญนิภา ผลาวงศ์

๖๕ นาย มงคล  เหล็กดี

๖๖ นาง มยุรา ธยาธรรม

๖๗ นางสาว วชรพร อ่อนตา

๖๘ นางสาว วิสุนา ลายทอง

๖๙ นส สิริพร   คันธะมาลา

๗๐ นาง สุภาพร สีหารัตน์

๗๑ นาง สุวรรณนา  ขันติกุล

๗๒ นางสาว แหวนเพชร  ปรือทอง

๗๓ นาง อ่อนศรี หาญจิตร

๗๔ นางสาว อัมพร พทาเพชร

๗๕ นาง อาพัฒน์ศร   การะไชย

๗๖ นาง อุไรวรรณ  ธนิกุล

๗๗ นางสาว สุวิมล อธิโรจน์

๗๘ นางสาว นพรดา เข็มทอง

๗๙ นาย นวัศกรณ์ ผิวบาง

๘๐ นาง วีรยา บุญชิต

๘๑ นางสาว วิชุดา ก่ิงจันทร์

๘๒ นางสาว นพรัตน์ ดอกดดวง

๘๓ นาง นิภาพร เสนสาย

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุก

รำยกำรตำมแบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนดส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็น

แพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: booncpk@gmail.com  ภำยในวันท่ี 23

 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้

สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ี

ศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ี

เป็นสถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

Page 3 of 3



ล ำดับท่ี

๑ นางจันทร์นิภา คงเติม

๒ นางสาวสุพิชญา จงเจริญ

๓ นางสาวญาณิน ปรีชาชาญ

๔ นางวรรณธิดา พิบูลย์

๕ นางสาวกรกนก คมสัน

๖ นายธาม อินทะนงค์

๗ นางสาวพิสมัย เกิดเงิน

๘ นางสาววิมลรัตน์ ส้มแก้ว

๙ นางสาวสุนิสา ปานเกิด

๑๐ นางสาวสุพัชนา อ่อนหวาน

๑๑ นางสาวปิญชาห์พร ชรอยนุช

๑๒ นางสาวภัทราพร มากเจริญ

๑๓ นางสาวปิยะนุช ปานสุวรรณ

๑๔ นางสาวมณีวรรณ พุมดวง

๑๕ นางสาววาศิณี หร่ายมณี

๑๖ นางศรีแพร จีนคง

๑๗ นางสาวณัฐชยา รักสวัสด์ิ

๑๘ นางสาวตรีชฎา เทพทอง

๑๙ นางสาวนอร์อาฟีดา เจ๊ะปอ

๒๐ นางสาวปิยะนุช ทินสุข

๒๑ นางสาววริฎฐา สิทธิฤทธ์ิ

๒๒ นางสาวศิริวรรณ รัตนา

๒๓ นางสาวกรองทอง อ่อนศรี

๒๔ นางสาวจุฑารัตน์ การเรียบ

๒๕ นางสาวดลพร ยัฆพันธ์

๒๖ นางสาวดาราวรรณ ศรีล าดวน

๒๗ นางสาวทัศณีย์ เทียรไชย

๒๘ นางสาวธันยพร กองแก้ว

๒๙ นางสาวบุษกร เอ่ียมนิล

๓๐ นางสาวพรรณภษา จ่าเมือง

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๑๑๒ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๑๑๒ คน

๓๑ นางสาววรารัตน์ ฟองละแอ

๓๒ นางสายสุณีย์ วงศ์สุวรรณ

๓๓ นางสาวสุภาพร แสงแก้ว

๓๔ นางสาวอมลวรรณ ชิตเทพ

๓๕ นายทักษิณ เตราชูสงฆ์

๓๖ นางสาวศศิวิมล หนูแบน

๓๗ นางสาวปรมี หมัดเต๊ะ

๓๘ นางสาวเปมิกา รายภิรมย์

๓๙ นางรุ่งนภา วิชัยดิษฐ

๔๐ นางสาววิชญาดา ส้มแก้ว

๔๑ นางสาวศิริพร วิชัยดิษฐ

๔๒ นางสาวอาภาพร จันทร์โกมุท

๔๓ นางสาวจันทิรา ดีบุกกรรม

๔๔ นางปานดวงจิต ชัยฤทธ์ิ

๔๕ นางภัทรธิดา เวชกามา

๔๖ นางสาวศุภสรณ์ สัมพันธ์

๔๗ นายสัญญา พิรุณกาญจน์

๔๘ นางสาวอทิตยา ป่ินเกตุ

๔๙ นางอาทิตยา เทพน้อย

๕๐ นางสาวกนกวรรณ บุญรอด

๕๑ นางสาวจินตนา บัวทอง

๕๒ นายพนธกร เกิดสวัสด์ิ

๕๓ นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ดี

๕๔ นางสาวสิริรัตน์ เมืองฉิม

๕๕ นายเอกมล ทองหวาน

๕๖ นางสาวขวัญฤทัย ชูขันธ์

๕๗ นางสาวณัฎฐกานต์ บุญหนุน

๕๘ นางสาวทัศนีย์ สังข์ฤทธ์ิ

๕๙ นางสาวน  าฝน แดงนาวา

๖๐ นางสาวเพ็ญนภา คชสวัสด์ิ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๑๑๒ คน

๖๑ นางสาวรัตนาพร สมแรง

๖๒ นางสาวเรวดี ไสสุคนธ์

๖๓ นางสาวศิริภา พ่วงทอง

๖๔ นางสุภาพร บุญแก้ว

๖๕ นางสาวอรอุมา จันทร์ฤทธ์ิ

๖๖ นางสาวจันทนา สุมนต์

๖๗ นางสาวธันวรัตน์ สุกแจ่ม

๖๘ นายประจักร ทองมาลา

๖๙ นางสาวภัครมัย วงษ์จินดา

๗๐ นางสาวสิริกร หอมรัตน์

๗๑ นางสาวเสาวลักษณ์ เส้งเซ่ง

๗๒ นางสาวอารียา หนักแน่น

๗๓ นางสาวชนัดดา เหมเชื อ

๗๔ นางผุสดี ชนะนคร

๗๕ นางสาวภัทราพรรณ์ อินทสอน

๗๖ นางระเริงชล เหมรา

๗๗ นางสาววาริณี จิตประสงค์

๗๘ นางสาววาสนา เพชรรัตน์

๗๙ นางสาวสถาพร เนาวกูล

๘๐ นายสายชล สิจง

๘๑ นางสาวสุจินา ถาวรรัตน์

๘๒ นางสาวกมลชนก หีตแก้ว

๘๓ นางสาวกัลยาณี ชูศักด์ิ

๘๔ นายปกป้อง เนื อกระจ่าง

๘๕ นางสาวมีนา วรรณการ

๘๖ นางสาวสุกัญญา จันทรบุญแก้ว

๘๗ นางสาวอรอมล แสงวิเศษ

๘๘ นางสาวจุติมา สายน  าใส

๘๙ นางธนิตา เรืองศรี

๙๐ นางสาวทิพวรรณ สุวรรณโณ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พ้ืนฐาน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยาน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๑๑๒ คน

๙๑ นายไพสิฐ เกษเพชร

๙๒ นางสาวมะลิวัลย์ ปรางทอง

๙๓ นางยุภาวดี แดงรักษา

๙๔ นางสาวรุจิกาญจน์ เพ็ชร์ศรี

๙๕ นางสาววริสรา แสงจ านงค์

๙๖ นางสาวสุลัคขณา อินทร์นาค

๙๗ นางสาวเสาวนีย์ สุขกาย

๙๘ นางสาวจิราวรรณ เมฆมูสิก

๙๙ นายเจนณรงค์ ขวัญรักศรี

๑๐๐ นางณัฐธิดา ตรีรินทร์

๑๐๑ นางสาวทิพวรรณ สิทธิศักด์ิ

๑๐๒ นางวันวิสา พาหุนนท์

๑๐๓ นายรัฐณรงค์ มัธยมกุล

๑๐๔ นายวิชาญ แก้วมรกต

๑๐๕ นางสาวศศิกานต์ กลับจิตร

๑๐๖ นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณเรืองศรี

๑๐๗ นางพิธุพันธ์ วรยศกุลไชย

๑๐๘ นางวรรณเพ็ญ สุวรรณ

๑๐๙ นางสาวอุไรวรรณ เพชรพิรุณ

๑๑๐ นางสาวขวัญใจ เปรมปรี

๑๑๑ นางสาวดวงจันทร์ ภารา

๑๑๒ นางสาววิมลวรรณ ทองศรี

หมายเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรายช่ือ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์ม

ท่ีสถาบันก าหนด และส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและใบส าคัญความเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยาลัยท่ีเข้าศึกษาโดยตรง  

หรือส่งผลทาง e-mail: academic@bcnsurat.ac.th  ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทาง e-mail ผู้เข้าศึกษา

จะต้องน าผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ส่งให้สถานศึกษา  ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัย

พยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีศึกษา 

๒) ผู้เข้าศึกษาทุกคนรายงานตัว วันท่ี ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา และ

เข้ารับการปฐมนิเทศ Online เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานศึกษา
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ล ำดับท่ี

๑ นาย สัญญา  พิรุณกาญจน์

๒ นาง วรรณธิดา  พิบูลย์

๓ นางสาว ปรมี หมัดเต๊ะ

๔ นางสาว เสาวลักษณ์ เส้งเซ่ง

๕ นาย พนธกร  เกิดสวัสด์ิ

๖ นางสาว บุษกร เอ่ียมนิล

๗ นางสาว มณีวรรณ พุมดวง

๘ นางสาว มลนิษา  พลายด้วง

๙ นางสาว ณฤดี   ชุมแก้ว

๑๐ นางสาว สุนิศา  ชัยเพชร

๑๑ นางสาว ก่ิงกาญจน์  บุญอมร

๑๒ นาย อภิชาติ แสงม่วง

๑๓ นาง วริศวรรณ รัตนบุรี

๑๔ นางสาว จิราภร สมนึก

๑๕ นางสาว เบญจมาภรณ์ เด่นดวง

๑๖ นางสาว ปิยะนุช  ช่วยบุญชู

๑๗ นางสาว กิตต์ิชญาห์  หนิหวัน

๑๘ นางสาว เสาวโรจน์   อักษรวงศ์

๑๙ นางสาว วิยะดา  จันทวงษา

๒๐ นาง ทิพย์พวัน ป่ินแก้ว

๒๑ นางสาว สุภิญญา  ช่วยรอดหมด

๒๒ นาย สมพร   อ่อนเกตุพล

๒๓ นาง อาจรีย์   นาคปก

๒๔ นางสาว พัชรา  คงรอด

๒๕ นางสาว เฟ่ืองลัดดา  คงเอียด

๒๖ นางสาว บัญชุสา  เอมมิน้อม

๒๗ นางสาว ศิริพร  ย้ิมหยู

๒๘ นางสาว นิศากร  เขียวแต้ม

๒๙ นางสาว วิพาณี ชัยสิทธ์ิ

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑๐๔ คน
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ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑๐๔ คน

๓๐ นางสาว ธมลวรรณ รัตนบุรี

๓๑ นางสาว วรัญญา  สิงห์ด า

๓๒ นางสาว ทัศนี  บุญเชิด

๓๓ นางสาว ผริตา  หนูสงค์

๓๔ นางสาว คิดดี  สุวรรรณโน

๓๕ นาง อรทัย  เพ็งจันทร์

๓๖ นางสาว กัลยา อนุรักษ์

๓๗ นาง สุภาภรณ์ ยังอุ่น

๓๘ นางสาว อามานี  เกษมสัน

๓๙ นางสาว อาจรีย์  เมฆตรง

๔๐ นางสาว วันสว่าง  สุทธิพันธ์

๔๑ นางสาว วรัญญา ศรีธระชิยานนท์

๔๒ นางสาว เบญญาภา  ยุทธไชย

๔๓ นางสาว สันต์ฤทัย  ช่วยบรรจง

๔๔ นางสาว เปรมฤดี เดชสุข

๔๕ นางสาว สุจารี  มากทอง

๔๖ นางสาว ศิริภรณ์  งามเลิศ

๔๗ นาง นิรมล รัตนบุรี

๔๘ นางสาว มธุรส  ปานวิเชียร

๔๙ นางสาว วนิดา  นาคพันธ์

๕๐ นางสาว วราพร โต๊ะตะเหยบ

๕๑ นางสาว นวลจันทร์   ขอจุลซ้อน

๕๒ นาง วรรณี กาญจนเพ็ญ

๕๓ นางสาว จุฬารัตน์ ศรีสะอาด

๕๔ นางสาว ชนาภา ยีส้า

๕๕ นางสาว ปิยะธิดา วงศ์เจริญ

๕๖ นางสาว ปิยะพร  ดาวัลย์

๕๗ นางสาว ธิดารัตน์ ทองนุ่น

๕๘ นางสาว เกษศิรินทร์ จันชู

๕๙ นาย กรีฑา องพยัคฆ์
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ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑๐๔ คน

๖๐ นางสาว พิชญาพร อินทรสุวรรณ

๖๑ นางสาว กรรณิการ์  พูลจันทร์

๖๒ นางสาว วรรณพร วงศ์อนุรักษ์กุล

๖๓ นางสาว ธนพร  มนต์แก้ว

๖๔ นางสาว อลิษา หม่ืนกล

๖๕ นางสาว หทัยแก้ว  แก้วสกุล

๖๖ นางสาว ภัทราภรณ์ คล่องแคล่ว

๖๗ นางสาว จิรวรรณ สโมสร

๖๘ นางสาว บีเดาะ มะดีเยาะ

๖๙ นางสาว มูรณี ติยา

๗๐ นางสาว นุรมาน มะแซ

๗๑ นางสาว ปรินดา มะหลี

๗๒ นางสาว ซูโรรา ยามา

๗๓ นางสาว ซอลีฮะห์ สะแปอิง

๗๔ นางสาว แวหม๊ะ มะเซ็ง

๗๕ นางสาว รุสนี เจะโซะ

๗๖ นางสาว นุรมา ยะซิง

๗๗ นางสาว คอลีเย๊าะ สนิ

๗๘ นาย ยุ หะยีดือราแม

๗๙ นางสาว รูสมานี มาเละ

๘๐ นางสาว ฮารีนา เพ็งมูซอ

๘๑ นางสาว อาซียะห์ มาน๊ิ

๘๒ นางสาว เจ๊ะมาซีเตาะ เจะอามะห์

๘๓ นางสาว เจ๊ะรูซนิ เจ๊ะสนะ

๘๔ นางสาว สุรีย์ดา ตาเฮ

๘๕ นางสาว รัชดาวรรณ แก้วมงคล

๘๖ นางสาว รุสดา โต๊ะพา

๘๗ นางสาว ซากีเราะ กาซอ

๘๘ นางสาว อัฟนาน  ยะโงะ

๘๙ นางสาว สีตีมารีแย บินเลาะ
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ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑๐๔ คน

๙๐ นางสาว นิไซยานี นิโซ๊ะ

๙๑ นางสาว อิรณี เจ๊ะมะ

๙๒ นางสาว สุรินทร์ทิพย์ ร่วมใจ

๙๓ นางสาว ณัฐกมล เส่งสีแดง

๙๔ นางสาว นูรอัยนีย์ หะยีมะ

๙๕ นางสาว อาสณี เจะอุเซ็ง

๙๖ นางสาว นูรฮาลีซา มามะ

๙๗ นางสาว กฤติการณ์ เรืองยังมี

๙๘ นางสาว กาญดา ท้ิงผอม

๙๙ นางสาว อารณีย์  ศุปการ

๑๐๐ นาง กัลยา  จันทสุริยา

๑๐๑ นางสาว ธนาภา  หนูน้อย

๑๐๒ นาง สุวรรณา  สาบัว

๑๐๓ นางสาว สิรินทร์ทิพย์  ทองเพ็ชร

๑๐๔ นางสาว เขมจิรา  สุวรรณรัตน์

หมำยเหตุ 

๑)ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุก

รำยกำรตำมแบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญ

ควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: 

academic@bcnnakhon.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำ

จะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัย

พยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัย

พยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นาง จันทร์นิภา คงเติม

๒ นาง สุนิษา สาระภี

๓ นางสาว แก้วตา  ห่วงผล

๔ นาง จิราวรรณ  แสงแก้ว

๕ นางสาว ลาภินี  ใจใหญ่

๖ นางสาว เสาวนีย์ สุขด า

๗ นาย กิตติยุทธ  ทองเงิน

๘ นาง สุกัญญา  บัวแก้ว

๙ นางสาว กาญจนา  มุขแสง

๑๐ นางสาว ทิฆัมพร  นวลนาค

๑๑ นางสาว กฤษยาภรณ์  คงแก้ว

๑๒ นาย ณัฐวุฒิ หาบหละ

๑๓ นางสาว ธีรยา ณ พัทลุง 

๑๔ นาง ทรรศนา รองเดช

๑๕ นาง สิริวิมล  มีสุข

๑๖ นาง ระวิพันธ์ ต้นกันยา

๑๗ นางสาว เวณิการ์ เหลือแดง

๑๘ นาง นุชรีย์  ชูอ่อน

๑๙ นาง สุมิตตา  ทองขาว

๒๐ นางสาว กาญจนา มณีรัตนโชติ

๒๑ นางสาว อรอนงค์  อุปถัมภ์

๒๒ นาง วารี  ทุ่มชุม

๒๓ นาง มะลิวัลย์  คงสง

๒๔ นางสาว โชติกา ด้วนรู้ท่ี   

๒๕ นาย นันทวัฒน์ เมฆเกตุ 

๒๖ นางสาว กัญภัส  สมบัติทอง 

๒๗ นาย ศรีประพันธ์ แก้วเก้ือ 

๒๘ นางสาว ขวัญภิรมย์ ทองรักษ์ 

๒๙ นางสาว ธัญภรณ์ คงอินทร์ 

๓๐ นางสาว เบญจวรรณ  เภอรักษ์ 

๓๑ นางสาว อุบลรัตน์ พรมบังเกิด 

๓๒ นางสาว วารุณี แซ่ก้าว 

๓๓ นางสาว รสนันท์ หมาดหีม 

ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง จ ำนวน ๘๐ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง จ ำนวน ๘๐ คน

๓๔ นางสาว วิมลรัตน์ เอียดชูทอง

๓๕ นางสาว กัญญาพัชร ภัติศิริ 

๓๖ นางสาว กนกวรรณ รักฤทธ์ิ 

๓๗ นางสาว สุรีย์พร  วันแรก

๓๘ นางสาว ปณิดา หวาหาบ

๓๙ นางสาว จุฑารัตน์  เรืองนวล

๔๐ นาย นัทธพงษ์ สงเดช

๔๑ นางสาว วาสนา สุขมีชัย

๔๒ นางสาว นารีรัตน์ คลองร้ัว

๔๓ นางสาว พัชรมณฑ์ ปราบปราม

๔๔ นางสาว สุปราณี ไกรเกตุ

๔๕ นาง อมรรัตน์ จันทิรัตน์

๔๖ นาย พลวัฒน์  โชติกมาศ

๔๗ นางสาว ประกายดาว ราชภัย

๔๘ นางสาว อรอุมา ศรีเทพ

๔๙ นางสาว ศศิธร  ใบใหญ่

๕๐ นางสาว พรทิพย์  มากชัย

๕๑ นางสาว ธารารัตน์ ยมรัตน์

๕๒ นาย กรวิชญ์ สรรเพชร

๕๓ นางสาว นริศรา รักสกุล

๕๔ นาง สุนิดา สมาแอ

๕๕ นางสาว ซูไวบะห์ มิง

๕๖ นางสาว เจะปาตีเมาะ  ดือราแม 

๕๗ นางสาว สีตีไรฮัน ยูโซะ

๕๘ นางสาว สุวรรณี เดบอก

๕๙ นาย อัฟนาน บูละ

๖๐ นางสาว นุจรี แก้วยอด

๖๑ นางสาว ฮานิง  มามะ

๖๒ นางสาว นาตีพ๊ะ เด็งโด

๖๓ นางสาว เจ๊ะรอฮีนา  เจ๊ะฮะ  

๖๔ นางสาว วรนันท์  ยูโซะ 

๖๕ นางสาว สนีรา ยะยาตี

๖๖ นางสาว ฮายาตี เปาะแต
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง จ ำนวน ๘๐ คน

๖๗ นางสาว ฮาซานะห์ สือแต 

๖๘ นาง ปัทมา สันหมุด

๖๙ นาง เจะรอหิมะห์ เจะบราเฮง

๗๐ นางสาว ตูแวเปาะกายะห์ เสะบือราเฮง

๗๑ นางสาว สุไรนี  สะอะ

๗๒ นางสาว ซารีนา ยีกะจิ

๗๓ นางสาว นูรีซัน   ยาลอ

๗๔ นาง อาแอเสาะ  แวสือแม

๗๕ นางสาว อาตีนี แวบือราเฮง

๗๖ นางสาว มาซีเตาะ ยีอาแว

๗๗ นางสาว ฮิดายะฮ์ สาละ

๗๘ นางสาว อาซีซ๊ะ  เจะสะแม

๗๙ นางสาว นารีหม๊ะ  มะลี

๘๐ นางสาว นูรีมาน  อูมา

หมำยเหตุ 

๑) ห้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำร

ตำมแบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ี

วิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: nursefacultypbri@gmail.com  ภำยในวันท่ี 23 

มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ

 วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ

Page 3 of 3



ล ำดับท่ี

๑ นางสาว ซีตีมารีแย คูอ๊ะ

๒ นางสาว อามีเนาะ หะยีดือราแม

๓ นาง นงลักษณ์ ใจผูก

๔ นาง มัยซาลมะห์  เด็ง

๕ นางสาว ซูรัยมะห์ ดือราแม

๖ นางสาว มาสนะ อาแวกือจิ

๗ นางสาว ซาวาตี อีบาราเฮง

๘ นางสาว ซาปูเร๊าะ ยาโง๊ะ

๙ นางสาว ซูนิดา สะหะหมานโคก

๑๐ นางสาว กามารีเยาะ กูนิง

๑๑ นางสาว พรจรัส  อูเซ็ง

๑๒ นางสาว มีลา  ดือราแม

๑๓ นางสาว กามีลา ซีนา

๑๔ นางสาว มูรณี โตะลาเก

๑๕ นางสาว อิสมะ ตันหยงมัส

๑๖ นางสาว นูรฮายาตี ดายะ

๑๗ นาง ลิษา เจ๊ะมิง

๑๘ นางสาว ฟาตีเม๊าะ เจะนิ

๑๙ นางสาว วิลาวัณย์ พฤกษา

๒๐ นาง ฟารีด๊ะ แวหะยี

๒๑ นางสาว กานี มูซอ

๒๒ นางสาว แวฮะห์ สาและ

๒๓ นาง โรสฮายานา ดือรานิง

๒๔ นางสาว ไซนะ โต๊ะลง

๒๕ นาง รุซนานี แมลาเต๊ะ

๒๖ นางสาว อุไรวรรณ ปูเต๊ะ

๒๗ นางสาว แวรอปีอะห์ ดือราโอะ

๒๘ นางสาว กูไวมะห์ ดอแม

๒๙ นางสาว ฟาตีเมาะห์ ยูโซะ

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ จ ำนวน ๕๑ คน

ช่ือ-สกุล
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ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ จ ำนวน ๕๑ คน

๓๐ นางสาว นิวนิดา สาลามะ

๓๑ นางสาว อัสนี โพธาราม

๓๒ นางสาว อภิรดี สะมะดี

๓๓ นางสาว รุสนานี คิวดือลีมา

๓๔ นางสาว แวสูรายา แวดือราโอะ

๓๕ นาย มะซูฮา ลีมอปาแล

๓๖ นาย สะอุดี ดาปาลู

๓๗ นางสาว สีตีตีเมาะ สะอุ

๓๘ นางสาว ส ารวย ขุนกลางวัง

๓๙ นางสาว สารีนา ยารี

๔๐ นางสาว อาซูรา กาม๊ะ

๔๑ นางสาว นิรีฮัน ยะโต๊ะ

๔๒ นางสาว นูรีซัน สามะ

๔๓ นางสาว สุไฮลา สนิ

๔๔ นางสาว มัยกัลโสม ฮยีดอเลาะ

๔๕ นางสาว ณูรีซันร์ มิง

๔๖ นางสาว อัสลีนา ดามุซอ

๔๗ นางสาว บาวารกิจ ฮินนะ

๔๘ นางสาว นินารือมา นิเซ็ง

๔๙ นางสาว ฮานีสะห์ มามะฮะ

๕๐ นางสาว อัคลีมา เปาะจิ

๕๑ นางสาว หัมดียะห์ สือแม

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: ninatchaya@bcnyala.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณี

ส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี

 ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ จ ำนวน ๕๑ คนหมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: ninatchaya@bcnyala.ac.th  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณี

ส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี

 ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว ชุติกาญจน์ ขวัญฤกษ์

๒ นางสาว สาวิตรี รอดแก้ว

๓ นางสาว วิภาดา กะหม่ัน

๔ นางสาว ดวงพร บุญรัตน์

๕ นาง ศิริพร รุ่งเรือง

๖ นาง อริยา สุวรรณรัตน์

๗ นางสาว สุพัตรา หยูทอง

๘ นางสาว รัชสุดา คงแก้ว

๙ นางสาว ฟารีด๊ะ เต๊ะกา

๑๐ นางสาว เจะแยตล หมิงหมะ

๑๑ นางสาว ปัทมา สิงห์เหนียว

๑๒ นางสาว กันยกร นิติไชย

๑๓ นาง ประทุม เอียดมาอ่อน

๑๔ นางสาว มาลี เด็นเพ็ชรหน่อง

๑๕ นางสาว พรนภัส ขุนเพ็ชร

๑๖ นางสาว สานียา บินหมัด

๑๗ นางสาว อรทัย สวัสดิธรรม

๑๘ นางสาว นุชนาถ มาเระ

๑๙ นางสาว จตุพร ทองแก้ว

๒๐ นางสาว ธิดาทิพย์ ย้ิมแก้ว

๒๑ นางสาว อภิชดา จารุกรสรกุล

๒๒ นาง อรนุช ไชยชนะ

๒๓ นางสาว ฤทัยชนก ประดิษฐ์

๒๔ นาง กาญจนา ขุนประดิษฐ์

ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ  (รุ่น 1) จ ำนวน ๕๙ คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ  (รุ่น 1) จ ำนวน ๕๙ คน

๒๕ นางสาว ลาวัน แสงแก้ว

๒๖ นางสาว วงค์น้อย มิตรช่วยรอด

๒๗ นางสาว จุฑานันท์ นัครัตน์

๒๘ นางสาว สารีห๊ะ ดาหมิ

๒๙ นางสาว ปัทมา บือราเฮง

๓๐ นางสาว ณิชชานันทน์ นวลแก้ว

๓๑ นาง สาวิกา เบ็ญแสละ

๓๒ นางสาว ทิพย์ภาพร แซ่ม้า

๓๓ นางสาว ยุวธิดา รอดบุญ

๓๔ นาย สมชาย ทองเสนอ

๓๕ นางสาว พรเพ็ญ เจริญจิตต์

๓๖ นาย ตอริ หมัดอาด้้า

๓๗ นาง สุณิตษา จันทรัตน์

๓๘ นาง สมพร ท่วมเพ็ชร

๓๙ นางสาว นภาพร อนันทสุข

๔๐ นางสาว เมษาณิชา สังข์แก้ว

๔๑ นางสาว อัจฉรา จงบูรณสิทธ์ิ

๔๒ นาง มลิสา ทองชุม

๔๓ นางสาว อรอนงค์ คชกาญจน์

๔๔ นางสาว ปรางทิพย์ สุวรรณรัตน์

๔๕ นาง วันเพ็ญ อินทยอด

๔๖ นาง วันดี รักไชย

๔๗ นาง อานันท์ แก้วพ่ึงบุญ

๔๘ นางสาว สุวนันท์ ปานแดง
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ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ  (รุ่น 1) จ ำนวน ๕๙ คน

๔๙ นาง เรณู ทองเอียด

๕๐ นาง สุดใจ อนุกูล

๕๑ นาง สุพัฒตรา คงเพชร

๕๒ นางสาว ศิริลักษณ์ คงสมบัติ

๕๓ นางสาว เกตุชฎา แก้วปฐม

๕๔ นาง อรอุมา ตันเวชกุล

๕๕ นางสาว ถาวรีย์ บุญฤทธ์ิ

๕๖ นาง ชาลี ธนพัฒน์สกุลชัย

๕๗ นางสาว สุกัญญา สงรักษ์

๕๘ นาง เฉลียว เพชรประดับ

๕๙ นางสาว สุพรรษา โลกะบัตร

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำร

ตำมแบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ี

วิทยำลัยท่ีเข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: pn.bcnsk@gmail.com  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 

ท้ังน้ีกรณีส่งทำง e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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ล ำดับท่ี

๑ นางสาว สุพรรษา บริสุทธิจันทร์

๒ นาย สุกรี มะโน

๓ นางสาว ซากีนา อาหลี

๔ นาง อาซ๊ะ อุตส่าห์ราชการ

๕ นาย พงศ์พัฒน์ มูณีย์

๖ นางสาว อรอุมา โชติช่วง

๗ นาง ดวงพร บุญยะรัตน์

๘ นาง สายพิน สุวรรณะ

๙ นาสาว จิรฐา ฐานาเศรษฐ์

๑๐ นางสาว ศิรภัสสร ศรีสวัสด์ิ

๑๑ นางสาว อรอนงค์ สาเล๊ะ

๑๒ นางสาว ปัทมา สงสกุล

๑๓ นางสาว มณีรัตน์ สตามัน

๑๔ นางสาว โรศิตา หมาดท้ิง

๑๕ นาย อาดี บุญเหม

๑๖ นางสาว เสาวรัตน์ สุวรรณรัตน์

๑๗ นางสาว อุดมลักษ์ ศรีทอง

๑๘ นางสาว จุฬาลักษณ์ หวังกา

๑๙ นาง รุสนี ดือราโซะ

๒๐ นาย เจษฎา  เจะอามะห์

๒๑ นางสาว ชนาวดี ชูเอิน

๒๒ นางสาว รอปีอะห์  เสะอาลี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ  (รุ่น 2) จ ำนวน ๔๔ คน

ช่ือ - สกุล
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ล ำดับท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ  (รุ่น 2) จ ำนวน ๔๔ คน

ช่ือ - สกุล

๒๓ นางสาว อามีนะห์ เจะและ

๒๔ นางสาว สุรัยยา  โอ๊ะหมาน 

๒๕ นางสาว มารีน่า  เสะอาลี 

๒๖ นาง พรรษกร แก้วแก่นเพชร

๒๗ นางสาว อนิส สาและ

๒๘ นาย ลุตฟี เจ๊ะเย็ง

๒๙ นางสาว ซายีลาห์ ดือราแม

๓๐ นางสาว อธิตา ทิพท์ยอแล๊ะ

๓๑ นางสาว สุจิตรา สุขสายแก้ว 

๓๒ นางสาว นูมีน เจะนิ

๓๓ นางสาว นารีนา  สาเล็ง

๓๔ นางสาว เจะแย  ดามะ (เตะเยาะ ดามะ)

๓๕ นางสาว อามาณีย์ หมัดเลาะ

๓๖ นางสาว ฟาติมา  ลาเตะ

๓๗ นางสาว วิภา หวันแหละ

๓๘ นางสาว พาตีหม๊ะ  กูนา

๓๙ นางสาว นาดียา  กาโน

๔๐ นางสาว สุภัทรตรี  ไหมดง

๔๑ นาย สะอูดี  ดือรามะ
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ล ำดับท่ี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้เข้ำรับกำรวัดประเมินควำมรู้พ้ืนฐำน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนยำน ๒๕๖๕ 

เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในโครงกำรผลิตผู้ช่วยพยำบำล

เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ  (รุ่น 2) จ ำนวน ๔๔ คน

ช่ือ - สกุล

๔๒ นางสาว รอปีย๊ะ  สาหลัง

๔๓ นางสาว วราพร พูลสวัสด์ิ

๔๔ นางสาว อิตติมา ยาชะรัด

หมำยเหตุ 

๑) ให้ผู้มีรำยช่ือ ไปตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถตรวจได้ครบทุกรำยกำรตำม

แบบฟอร์มท่ีสถำบันก ำหนด และส่งเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจร่ำงกำยและใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์ ย่ืนท่ีวิทยำลัยท่ี

เข้ำศึกษำโดยตรง  หรือส่งผลทำง e-mail: pn.bcnsk@gmail.com  ภำยในวันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 ท้ังน้ีกรณีส่งทำง

 e-mail ผู้เข้ำศึกษำจะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยฉบับจริง ส่งให้สถำนศึกษำ ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๑ 

กรกฏำคม ๒๕๖๕ ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนท่ีศึกษำ 

๒) ผู้เข้ำศึกษำทุกคนรำยงำนตัว วันท่ี ๑ กรกฏำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็น

สถำนศึกษำ และเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ Online เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยำลัยพยำบำลท่ีเป็นสถำนศึกษำ
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