


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรงจากพื้นที่ 
    

จังหวัดขอนแก่น 

               โควตาบุคคลทั่วไป 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สหวิทยาเขต 

๑ นางสาวอาริยา บ ารุงศิริ ขอนแก่นวิทยายน เมืองขอนแก่น 
๒ นางสาวศรัณย์ ค ามะฮุง ขอนแก่นวิทยายน ๓ เมืองขอนแก่น 
๓ นางสาววิลาสิน ีพงษ์นา ขอนแก่นวิทยายน ๒ เมืองขอนแก่น 
๔ นางสาวสุชาวด ีค าอู นครขอนแก่น แก่นนครราชพฤกษ์  
๕ นางสาวอรัญญา แก้วผาง ฝางวิทยายน แก่นนครราชพฤกษ์  
๖ นายภัทรพงศ์ สารีพิมพ์ แก่นนครวิทยาลัย แก่นนครราชพฤกษ์  
๗ นางสาวรัตนา มธุรส สาวะถีพิทยาสรรพ์ แก่นนครราชพฤกษ์  
๘ นางสาวพรพรรณ มัทวัง กัลยาณวัตร กัลยาณมิตร 
๙ นางสาวอธิษฐาน ด้านค ามี กัลยาณวัตร กัลยาณมิตร 
๑๐ นางสาวรัตนาพร อุทัยเลี้ยง กัลยาณวัตร กัลยาณมิตร 
๑๑ นางสาวนันทิชา บุญเมฆ กัลยาณวัตร กัลยาณมิตร 
๑๒ นางสาวคณัญณภา ค าเมือง เปือยน้อยศึกษา ปราสาทพญาไผ่ 
๑๓ นางสาวศิริขวัญ เทพสิงห์ บ้านไผ่ ปราสาทพญาไผ่ 
๑๔ นางสาววันเพ็ญ หม่อมสาละ บ้านแฮด ปราสาทพญาไผ่ 
๑๕ นางสาวคนึงนิจ โลไธสง บ้านไผ่พิทยาคม ปราสาทพญาไผ่ 
๑๖ นางสาวศศิวิมล นาโพธิ์ มัญจาศึกษา อุดมคงคาคีรี 
๑๗ นางสาวพิมพ์ลภัส ประจงค์ ประชารัฐพัฒนาการ อุดมคงคาคีรี 
๑๘ นางสาวกุสุมา วรุณศรี ชนบทศึกษา อุดมคงคาคีรี 
๑๙ นางสาวพิสมัย เริ่มศรี โคกโพธิ์ไชยศึกษา อุดมคงคาคีรี 
๒๐ นางสาวภัททิยา กองเกิด เมืองพลพิทยาคม หนองสอง-ห้องพล 
๒๑ นางสาวพัชรินทร์ ภายไธสง หนองสองห้องวิทยา หนองสอง-ห้องพล 
๒๒ นางสาวนัทธยา ลมดาห์  ศรีหนองกาววิทยา หนองสอง-ห้องพล 
๒๓ นางสาวกัญธิมา กลมกล่อม พล หนองสอง-ห้องพล 
๒๔ นางสาวจุรีมาศ โนนพะยอม แวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สหวิทยาเขต 

๒๕ นางสาวกรนิกา เมลเกิ้ล ก้านเหลืองวิทยาคม แวงใหญ่ 
๒๖ นางสาววิติยา สมแวง แวงน้อยศึกษา แวงใหญ่ 
๒๗ นางสาวศรัญญา จ าปาหล้า แวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ 
๒๘ นางสาวปริยกร ฝั้นแบน น้ าพองศึกษา พระธาตุขามแก่น 
๒๙ นางสาวภัทราวดี รัตพลท ี น้ าพองศึกษา พระธาตุขามแก่น 
๓๐ นายศิวกร สีเสมอ อุบลรัตน์พิทยาคม พระธาตุขามแก่น 
๓๑ นางสาวณัฐริกา เวียงจันทร์ น้ าพองศึกษา พระธาตุขามแก่น 
๓๒ นางสาวสิราวรรณ ชัยฤาชา ศรีกระนวนวิทยาคม น้ าพอง-กระนวน 
๓๓ นางสาวอรทัย ปลายชัยภูม ิ ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา น้ าพอง-กระนวน 
๓๔ นางสาวจุฑรัตน์ ต้นกันยา บัวใหญ่พิทยาคม น้ าพอง-กระนวน 
๓๕ นางสาวเปรมวดี หัดค าหมื่น ยางค าพิทยาคม น้ าพอง-กระนวน 
๓๖ นางสาวสุนิษา โพนภูงา ภูเวียงวิทยาคม เวียงเรือค า 
๓๗ นางสาวอติพัช นามทอง หนองเรือวิทยา เวียงเรือค า 
๓๘ นางสาวรุ่งนรินทร์ ทวีรัมย์ เวียงวงกตวิทยาคม เวียงเรือค า 
๓๙ นางสาวอินทิรา อดทน กุดขอนแก่นวิทยาคม เวียงเรือค า 
๔๐ นางสาวลักขณา กระทุ่มนอก นาจานศึกษา ชุมแพม่านชมพู 
๔๑ นางสาวศุพิชญา โคตรหนองปิง นาจานศึกษา ชุมแพม่านชมพู 
๔๒ นางสาวอภัยรินทร์ ลัดเหลา หนองเสาเล้าวิทยาคาร ชุมแพม่านชมพู 
๔๓ นางสาวเจนจิรา หวานนอก ชุมแพศึกษา ชุมแพม่านชมพู 

 
               
               โควตาสถาบันพระบรมราชชนก 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สหวิทยาเขต 

๑ นางสาวกิ่งกาญจน์ กองสมบัติ ภูเวียงวิทยาคม เวียงเรือค า 
๒ นางสาวพรทิพย์  ราชโยธ ี กัลยาณวัตร กัลยาณมิตร 
๓ นางสาวสปรารถนา กองทอง เมืองพลพิทยาคม หนองสองห้องพล 
๔ นางสาวพัทธนันท์ บุตรอ าคา นครขอนแก่น แก่นนครราชพฤกษ์  
๕ นางสาวอินทุอร เย็นเหลือ ชนบทศึกษา อุดมคงคาคีรี 
๖ นางสาวกัลยา  นาลีจันทร์ เขาสวนกวางวิทยานุกูล พระธาตุขามแก่น 

 



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรงจากพื้นที่ 
    

จังหวัดสกลนคร 
              โควตาบุคคลทั่วไป 

  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สหวิทยาเขต 

๑ นางสาวประภากร ไชยวงค ์ พังโคนวิทยาคม ด ารงธรรม  
๒ นางสาววณิชยา กุละนาม พังโคนวิทยาคม ด ารงธรรม  
๓ นางสาวจิรัชญา มาตราช พรรณาวุฒาจารย์ ด ารงธรรม  
๔ นางสาวปิยะธิดา เพชรฤาชา ช้างมิ่งพิทยานุกูล ด ารงธรรม  
๕ นางสาวอินทิรา รมจันทร์อินทร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ปัญจวิทย์ 
๖ นางสาวอมิตา หารยงค์ โพนพิทยาคม ปัญจวิทย์ 
๗ นางสาวกรุณา วงษ์อาษา ธาตุนารายณ์วิทยา ปัญจวิทย์ 
๘ นายเขตตะวัน สุมังคะ ธาตุนารายณ์วิทยา ปัญจวิทย์ 
๙ นางสาวจุฑามาศ วิชัยแสง เตรียมอุดมศึกษาฯ สว่างศึกษา 
๑๐ นางสาวประกายดาว กินนะสี หนองหลวงศึกษา สว่างศึกษา 
๑๑ นางสาวพิชญามน เสือด้วง แวงพิทยาคม สว่างศึกษา 
๑๒ นางสาวสุชาดา หงษ์อินทร์ สว่างแดนดิน สว่างศึกษา 
๑๓ นางสาวกชกร ยาสาไชย สกลราชวิทยานุกูล สกลราช 
๑๔ นางสาวศศิธร ชินบุตร สกลราชวิทยานุกูล สกลราช 
๑๕ นางสาวศศิธร ตะโคตร ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี สกลราช 
๑๖ นางสาวพัชรีญา ทุมก่ิง ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี สกลราช 
๑๗ นางสาวภูรดา สาวงษ ์ สกลนครพัฒนศึกษา เบญจพัฒน์ 
๑๘ นางสาวสุพัตรา อินธิบาล เต่างอยพัฒนศึกษา เบญจพัฒน์ 
๑๙ นางสาวสใบพร วิดีสา ด่านม่วงค าพิทยาคม เบญจพัฒน์ 
๒๐ นางสาวทิพย์ธิดา สายสวาท มัธยมวาริชภูมิ ลุ่มน  าอูน 
๒๑ นางสาวเบญจมาศ เขจรดวง กุดบากพัฒนาศึกษา ลุ่มน  าอูน 
๒๒ นายกฤษกร จิกจักร ์ นิคมน  าอูนเจริญวิทยา ลุ่มน  าอูน 
๒๓ นางสาวมลธิรา ล้วนวิเศษ ธรรมบวรวิทยา ลุ่มน  าอูน 
๒๔ นางสาวศุภกานต์ ขอดแก้ว ภูดินแดงวิทยา ลุ่มน  ายาม 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สหวิทยาเขต 

๒๕ นางสาวณัฏฐนิช ฤทธิ์ธรรม มัธยมวานรนิวาส ลุ่มน  ายาม 
๒๖ นางสาววรินทิพย์ ทองศรี เดื่อศรีไพรวัลย์ ลุ่มน  ายาม 
๒๗ นางสาวนิธินาฎ อินธิเสน โพนงามศึกษา ลุ่มน  ายาม 
๒๘ นางสาวกนกวรรณ ขันปรึกษา บ้านม่วงพิทยาคม ลุ่มน  าสงคราม 
๒๙ นายเจริญทรัพย์ เชื อค าจันทร์ บ้านม่วงพิทยาคม ลุ่มน  าสงคราม 
๓๐ นางสาวจักรีพร ธรรมจิตร เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์ค าอนุสรณ์" ลุ่มน  าสงคราม 
๓๑ นางสาวอภิญญา พรมสุริย์ ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ลุ่มน  าสงคราม 

 




