
 

 

ประกาศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
การรับตรงจากพ้ืนที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
                                                                                                                                                                                                   

           ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ให้ ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล        
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพ้ืนที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  นั้น วิทยาลัยฯ   
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาล          
บรมราชชนนี ขอนแก่น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ     
และให้ผู้ที่มีชื่อดังกล่าวช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ในระหว่าง วันที่  ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑                
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
 

     วิธีการช าระเงิน  ให้ด าเนินการดังนี้ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
๑. พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  พร้อมทั้งกรอกข้อมูล       

ชื่อ-สกุล เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน  และเลขที่สมัครตามแนบท้ายประกาศ  และช าระเงินโดยโอน
ผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มช าระเงิน 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี   
๑. ให้พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พร้อมทั้งกรอกข้อมูล 

และช าระเงินโดยโอนผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มช าระเงิน 
๒. ส าเนาใบฝากเงินจากธนาคาร ส่ง งานทะเบียนฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี            

ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๓๕๕๓ ๕๒๕๑ , ทาง E- mail : nitty0413@gmail.com  หรือ ถ่ายรูปส่ง 
ทางไลน์ ID LINE : women_alone13 

      หากผู้ใดไม่ช าระเงินตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                       

      (นางวัชรี อมรโรจน์วรวฒุิ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 



1 610725001 นางสาวอาริยา บ ารุงศิริ

2 610725002 นางสาวศรัณย์ ค ามะฮุง

3 610725003 นางสาวสุชาวดี ค าอู

4 610725004 นางสาวอรัญญา แก้วผาง

5 610725005 นางสาวพรพรรณ มัทวัง

6 610725006 นางสาวอธิษฐาน ด้านค ามี

7 610725007 นางสาวรัตนาพร อุทัยเล้ียง

8 610725008 นางสาวคณัญณภา ค าเมือง

9 610725009 นางสาวพิมพ์ลภัส ประจงค์

10 610725010 นางสาวกรนิกา เมลเก้ิล

11 610725011 นางสาวสิราวรรณ ชัยฤาชา

12 610725012 นางสาวนันทิชา บุญเมฆ

13 610725013 นางสาวอติพัช นามทอง

14 610725014 นางสาวรุ่งนรินทร์ ทวีรัมย์

15 610725015 นางสาวลักขณา กระทุ่มนอก

16 610725016 นางสาวศุพิชญา โคตรหนองปิง

17 610725017 นางสาวอภัยรินทร์ ลัดเหลา

18 610725018 นางสาวเจนจิรา หวานนอก

1 610725044 นางสาวก่ิงกาญจน์   กองสมบัติ

2 610725045 นางสาวปรารถนา  กองทอง

3 610725046 นางสาวพัทธนันท์ บุตรอ าคา

จังหวัดขอนแก่น โควตาสถาบันพระบรมราชชนก  จ านวน 3 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การรับตรงจากพ้ืนท่ี ประจ าปีการศึกษา 2561

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล

สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น โควตาบุคคลท่ัวไป  จ านวน 18 คน



1 610723001 นางสาวทิพย์ธิดา สายสวาท

2 610723002 นางสาวศุภกานต์ ขอดแก้ว

3 610723003 นางสาวศศิธร ตะโคตร

4 610723004 นางสาวจุฑามาศ วิชัยแสง

5 610723005 นางสาวณัฏฐนิช ฤทธิธรรม

6 610723006 นางสาวภูรดา สาวงษ์

7 610723007 นางสาวสุพัตรา อินธิบาล

8 610723008 นางสาวกนกวรรณ ขันปรึกษา

9 610723009 นายเจริญทรัพย์ เช้ือค าจันทร์

จังหวัดสกลนคร โควตาบุคคลท่ัวไป จ านวน 9 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล



1 610725019 นางสาววิลาสินี พงษ์นา

2 610725020 นายภัทรพงศ์ สารีพิมพ์

3 610725021 นางสาวรัตนา มธุรส

4 610725022 นางสาวสุนิษา โพนภูงา

5 610725023 นางสาวศิริขวัญ เทพสิงห์

6 610725024 นางสาววันเพ็ญ หม่อมสาละ

7 610725025 นางสาวคนึงนิจ โลไธสง

8 610725026 นางสาวศศิวิมล นาโพธ์ิ

9 610725027 นางสาวกุสุมา วรุณศรี

10 610725028 นางสาวพิสมัย เร่ิมศรี

11 610725029 นางสาวภัททิยา กองเกิด

12 610725030 นางสาวพัชรินทร์ ภายไธสง

13 610725031 นางสาวนัทธยา ลมดาห์ 

14 610725032 นางสาวกัญธิมา กลมกล่อม

15 610725033 นางสาวจุรีมาศ โนนพะยอม

16 610725034 นางสาววิติยา สมแวง

17 610725035 นางสาวศรัญญา จ าปาหล้า

18 610725036 นางสาวปริยกร ฝ้ันแบน

19 610725037 นางสาวภัทราวดี รัตพลที

20 610725038 นายศิวกร สีเสมอ

21 610725039 นางสาวณัฐริกา เวียงจันทร์

22 610725040 นางสาวอรทัย ปลายชัยภูมิ

23 610725041 นางสาวจุฑรัตน์ ต้นกันยา

24 610725042 นางสาวเปรมวดี หัดค าหม่ืน

25 610725043 นางสาวอินทิรา อดทน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การรับตรงจากพ้ืนท่ี ประจ าปีการศึกษา 2561

สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

จังหวัดขอนแก่น โควตาบุคคลท่ัวไป  จ านวน 25  คน

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล



1 610723010 นางสาวประภากร ไชยวงค์

2 610723011 นางสาววรินทิพย์ ทองศรี

3 610723012 นางสาวพัชรีญา ทุมก่ิง

4 610723013 นางสาวจิรัชญา มาตราช

5 610723014 นางสาวสุชาดา หงษ์อินทร์

6 610723015 นางสาวสใบพร วิดีสา

7 610723016 นางสาวนิธินาฎ อินธิเสน

8 610723017 นางสาวกชกร ยาสาไชย

9 610723018 นางสาวอมิตา หารยงค์

10 610723019 นางสาวเบญจมาศ เขจรดวง

11 610723020 นางสาวศศิธร ชินบุตร

12 610723021 นางสาวประกายดาว กินนะสี

13 610723022 นายกฤษกร จิกจักร์

14 610723023 นางสาวอินทิรา รมจันทร์อินทร์

15 610723024 นางสาวกรุณา วงษ์อาษา

16 610723025 นางสาววณิชยา กุละนาม

17 610723026 นางสาวมลธิรา ล้วนวิเศษ

18 610723027 นายเขตตะวัน สุมังคะ

19 610723028 นางสาวจักรีพร ธรรมจิตร

20 610723029 นางสาวอภิญญา พรมสุริย์

21 610723030 นางสาวพิชญามน เสือด้วง

22 610723031 นางสาวปิยะธิดา เพชรฤาชา

จังหวัดสกลนคร โควตาบุคคลท่ัวไป  จ านวน 22 คน

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล


