
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

ตามที่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2561    
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น   

มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายช่ือบุคคลที่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ประเภท
การรับตรงโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2561   

ทั้งนี้  ให้ผู้มีช่ือตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่  23 - 24 เมษายน 2561      
เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  
รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวัดและ
ประเมินผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โทร. 0 -4251-1860 , Facebook :     
รับสมัครนั ก ศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรศาสตรบัณฑิ ต  ปี การ ศึกษา 2561  และเว็บ ไซต์ รับสมัคร 
http://entry.npu.ac.th/nurse 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่      19     เมษายน  พ.ศ. 2561       
 

                                                               

 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สริะธนกลุ) 
                 รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
           ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

 
 
 
หมายเหตุ  :     บุคคลท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารท่ีทางราชการออก     
                    ให้เพ่ือมาแสดงตนในวันท่ีมาท าการสอบสัมภาษณ์ 
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1.  โควตาต้นกล้าดอกปีบ   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 611020127 นางสาวรจุิรา เช้ือกุณะ  
2 611020132 นางสาวกานต์ธิดา พิมุขกรพงศ์  
3 611020133 นางสาวกนกวรรณ จันทะพรหม  
4 611020198 นางสาวบรรณสรณ์ กลยนี  
5 611020247 นางสาวนีรชา มิตพะมา  
6 611020253 นางสาววิลัยวรรณ สิงห์งอย  
7 611020279 นางสาวนริศรา สิทธิศักดิ ์  
8 611020293 นางสาวมัณฑณา ค ามี  
9 611020340 นางสาวนิยาพร เสียงล้ า  
10 611020370 นายธนวัฒน์ ค ามุงคุณ  
11 611020371 นางสาวชไมพร ตันสาย  
12 611020413 นางสาวชนินาถ พูนปรญิญา  
13 611020422 นางสาวจริาภรณ์ โกสายา  
14 611020427 นางสาวจุฬารัตน์ ฉายเรือง  
15 611020439 นางสาวธีรนุช อภิชาติหิรัญ  
16 611020457 นางสาวปุณยนุช ประโคทัง  
17 611020468 นางสาวอัญธิดา นนจันทร ์  
18 611020488 นางสาวอรพรรณ ชัยชะนะศรี  
19 611020506 นางสาวทิพยรัตน์ พารหัด  
20 611020528 นางสาวพิมพ์ชนก ชาสิงห ์  
21 611020529 นางสาวเจนจริา คนหาญ  
22 611020533 นางสาวปวีณา การุญ  
23 611020576 นางสาวสโรชา เบ็ญจศิล  
24 611020684 นางสาววิไลพร เอี่ยมวิจารย ์  
25 611020701 นายโฆษิต โฆตะมัง  
26 611020724 นางสาววรัชยา พันนุมา  
27 611020756 นางสาวธนภรณ์ วังคีรี  
28 611020781 นางสาวศิรารัตน์ วงศ์แสงจันทร ์  
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1.  โควตาต้นกล้าดอกปีบ   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

29 611020791 นางสาวชนาภรณ์ ผาด่านแก้ว   
30 611020806 นางสาววิไลวรรณ มุยค า   
31 611020822 นางสาวสุภาวดี ไตรวงศ์ย้อย   
32 611020838 นางสาวจินตนา นาโสก   
33 611020867 นางสาวชลดา แก้วนิวงศ์   
34 611020914 นางสาวรินยุภา สิงห์เสือ   
35 611020950 นางสาวจริาภรณ์ เผือกจิตต์   
36 611021021 นางสาวเบญจพร ค าพิลา   
37 611021050 นางสาวศศิวัณย์ ทองสุวรรณ์   
38 611021100 นางสาวธนัชชา ค าตะลบ   
39 611021153 นางสาวชลลดา ไชยงาม   
40 611021178 นางสาวกาญจนา คิอินธิ   
41 611021187 นางสาวอริศรา สุวรรณ์ทา   
42 611021218 นางสาวอรปรียา วงศ์สุพรหม   
43 611021234 นางสาวสุทธิดา ชามาตร   
44 611021349 นางสาวนพวรรณ ผายช านาญ   
45 611021351 นางสาวภัทรวด ี แสนโคตร   
46 611021384 นางสาวกรชนก นนทวงษ์   
47 611021394 นางสาวกุลสตร ี ศรีเรอืงสุข   
48 611021411 นางสาวพัชร ี ธรรมปัต   
49 611021430 นางสาววีรยา ปะนาโก   
50 611021439 นางสาวนันทิยา กานิล   
51 611021475 นางสาวรัชนีกร หาวงค์   
52 611021525 นางสาวสรุินทร แสนสุภา   
53 611021535 นางสาวพีดานัส ตะเส   
54 611021548 นางสาวอรุณรัตน์ คนหาญ   
55 611021553 นางสาวสุภามณี ราชวงอุระ   
56 611021570 นางสาวภัทรสุดา ลาชุน   
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1.  โควตาต้นกล้าดอกปีบ   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

57 611021582 นางสาวเพชรรัตน์ สุริวงษ์   
58 611021594 นางสาวทิพยส์ุดา แสนศรี   
59 611021674 นางสาวเพญ็นภา หลินภู   
60 611021707 นางสาวกัลยา ทาไธสง   
61 611021708 นายกิตติศักดิ์ เรืองสวัสดิ์   
62 611021730 นางสาวอริศสา สุพร   

 
 

2.  โควตาบุตร ตชด. ภาค 2   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 611030153 นางสาวอรดา บุตรศาสตร ์  
2 611030364 นางสาวนวรัตน์ อินทะนนท ์  
3 611030380 นางสาวกุลณัฐ ยางค า  
4 611030478 นางสาวภัทราพร คูหานา  
5 611030752 นางสาวณภัทชา ช่ืนบุญเพิม่  
6 611031126 นายอภิสิทธ์ิ พลราชม  
7 611031156 นางสาวธัญลกัษณ์ มานะวงษ์  

 
 

3.  โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 611040317 นางสาววิมลรัตน์ พิศค า โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

2 611040856 นางสาวดารณี วริสาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3 611040933 นายณัฐพงษ์ วามะลุน โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

4 611041164 นางสาวจันทนิภา ค าผาลา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

5 611061222 นางสาวพรศิร ิ เกตุฤทธ์ิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

6 611041344 นางสาวนัทริตา บุญมาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

7 611041023 นางสาวศุภมาศ ตะวังทัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

8 611041609 นางสาวพัชรินทร ์ ดอนสิงห ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ ล าดับที ่

9 611041575 นางสาวเจนจริา สาหสั โรงพยาบาลศรีสงคราม 

10 611061056 นางสาวสริาภรณ์ ท้าวนาง โรงพยาบาลวานรนิวาส 

11 611040360 นางสาวปาณิศา ค าเพ็งอาจ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

12 611041513 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญก้อน โรงพยาบาลเรณูนคร 

13 611020935 นางสาวกมลลกัษณ์ ไชยพาฤทธ์ิ โรงพยาบาลมุกดาหาร 

14 611040518 นางสาววนิดา เมษาคุณ โรงพยาบาลมุกดาหาร 

15 611041370 นายคมกริช พาลุกา โรงพยาบาลมุกดาหาร 

16 611040257 นางสาวสุภาภรณ์ งามพิศ โรงพยาบาลบึงกาฬ 

17 611041303 นางสาวศราธร ปุระพรม โรงพยาบาลบึงกาฬ 

18 611041306 นางสาวเพญ็พิชชา ราโชธร โรงพยาบาลบึงกาฬ 
19 611041677 นางสาวกุลสตร ี วิเศษศรี โรงพยาบาลบึงกาฬ 
20 611041541 นางสาวกาญจนา ทองใคร ้ โรงพยาบาลบ้านแพง 

21 611040504 นางสาวชฎารัตน์ อ่อนสะอาด โรงพยาบาลนาหว้า 

22 611041438 นางสาวทิพากร ศรีพรม โรงพยาบาลนาหว้า 

23 611041509 นางสาวพัณทิภา อุสาพรหม โรงพยาบาลนาหว้า 

24 611040416 นางสาวภาวินี เช้ือขาวพิมพ ์ โรงพยาบาลนครพนม 

25 611041545 นางสาวจณิสตา สายค า โรงพยาบาลนครพนม 

26 611041577 นางสาวพรภิรมย ์ ทีราช โรงพยาบาลนครพนม 

27 611061441 นางสาวสุดธิดา พรหม โรงพยาบาลนครพนม 

28 611041147 นางสาวชุตินันท ์ ยาทองไชย โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 

29 611041341 นางสาวพอฤทัย มุลน้อยส ุ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 

30 611040546 นางสาวณัฐกานต์ สวนียานันท ์ โรงพยาบาลกุสุมาลย ์

31 611040421 นางสาวรจุิตรา โพธิสวัสดิ ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

32 611040559 นางสาวกนกวรรณ ไร่สงวน โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

33 611040750 นางสาวฉัตรฐิยา ภารเจิม โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

34 611040801 นางสาวกนกนิภา แก้วกู่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

35 611041022 นางสาวกรรณิการ ์ ภาระพงษ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

36 611041059 นางสาวพนิดา สุภวรรณ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

37 611041073 นางสาววิภาวดี อินทวงค์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

38 611041104 นางสาวปิยธิดา พันทะล ี โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์
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39 611041436 นางสาวธิติมา สังรวมใจ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

40 611041446 นางสาวนันทพร ระดาเขต โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

41 611041488 นางสาวปริยดา บุพศิร ิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

42 611041539 นางสาวภัทรสุดา เดชอุทัย โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

43 611041641 นางสาวลลิตวดี ศรีทับทมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

44 611060178 นางสาวศิริรัตน์ หันประดิษฐ ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

45 611040410 นางสาวสุพัตรา ระมงคล โรงพยาบาลโพนสวรรค ์

 
 

4.  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 61060455 นางสาวเจนจริา โทสันเทียะ   
2 610600396 นางสาวเมลดา ธรรมสรณกลุ   
3 611021097 นางสาวสจุิตตรา เสนานาม   
4 611021538 นางสาววิมลสิร ิ ทางชอบ   
5 611040238 นางสาวจริยา อรุณรัตน์   
6 611040308 นางสาวธารทิพย ์ แก้วมุงคุณ   
7 611041434 นางสาวนุศรา ศรีหะมงคล  
8 611060010 นางสาววชิราภรณ์ หอมทรัพย์   
9 611060025 นางสาวอธิติยา ภูแก้ว   
10 611060035 นางสาวณัฐสกล ศรีแพน  
11 611060049 นางสาวปิยะนันท ์ โนนตูม   
12 611060090 นางสาวสุมิตรา วงศ์ศรีเทพ   
13 611060100 นางสาวรัตนาพร ศรีศิริเล็ก  
14 611060101 นายยงยศ จันปัญญา   
15 611060125 นางสาวสริิวรรณ ออทอลาน   
16 611060129 นางสาวณิชาภัทร จักรคม   
17 611060152 นางสาวจิดาภา พ่อค้าช้าง  
18 611060168 นางสาวนิรมล ค ามุงคุณ   
19 611060183 นายนิติพงษ ์ พรมน้อย   
20 611060208 นางสาวอิสรียา อมรฤทธ์ิ   
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4.  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

21 611060212 นางสาวปัทมพร ไตรยวงค์   
22 611060221 นางสาวกชกร นารีบุตร   
23 611060223 นางสาวฉัตรสุดา งอยภูธร  
24 611060259 นางสาวนพรัตน์ หนูพร   
25 611060261 นางสาววริยา แสงโพธ์ิดา  
26 611060268 นายธนากร สายแก้ว  
27 611060270 นางสาวปิยมาภรณ์ โคตสา   
28 611060282 นางสาวปิยาภรณ์ โสภาม ี  
29 611060301 นางสาวรัชรินทร ์ สาระรัตน์   

30 611060310 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์   

31 611060311 นางสาวณิชากร อ่อนบัตร  

32 611060319 นางสาวธัญสิน ี ธนะพัฒนาศร ี  

33 611060323 นางสาวนิตยา พลประโคน   

34 611060326 นางสาวปิยฉัตร ยอดเทพ   

35 611060328 นางสาวเกศสุดา ชนะมินทร ์  

36 611060329 นางสาวปภัสร ขุมเงิน  

37 611060332 นางสาวขนิษฐา อัปกาญจน์   

38 611060333 นางสาวพัณณิตา ผางค า   

39 611060333 นางสาวจิดาภา พอกพูน  

40 611060338 นางสาวรจนา ดอบุตร  

41 611060339 นางสาวมะลิวรรณ บุญเมือง   

42 611060353 นางสาวประภัสสร แก้วเนตร   

43 611060362 นางสาวสุดารัตน์ สุวอ   

44 611060372 นางสาวนาลิตา พรมบุตร   

45 611060374 นางสาวกาญจนาพร เทพเทียน  

46 611060381 นางสาวมนสิชา เสาร์จันทร์   

47 611060383 นางสาวณัฏฐณิชา ผิวก่ า   

48 611060384 นางสาวปัชมาพร โสวันนา   

49 611060387 นางสาวอรญัชณา กองธรรม   

50 611060390 นางสาวสุกญัญา หมวดไธสง   
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51 611060397 นางสาวดุสิตา นันทวงค์   

52 611060414 นางสาวชโลทร สัมมาทิพย ์  

53 611060419 นางสาวณัฐธิดา บางทราย   

54 611060434 นางสาวนิลาวัลย ์ แวงค า   

55 611060435 นางสาวอภิชญา งอยภูธร  

56 611060438 นางสาวนัฐิยา จันสุข   

57 611060441 นายณัฐพล สุรินทะ   

58 611060443 นายธนกร พวงพลอย   

59 611060450 นางสาวอนงรักษ์ โพธ์ิเสทอืน  

60 611060453 นางสาวภัทราภรณ์ แสงกล้า   

61 611060455 นางสาวนิรชา เวชบรรพต   

62 611060459 นางสาวณัฐพร จิตมาตย์   
63 611060460 นางสาวทิพย์สดุาภรณ์ สารทอง   

64 611060463 นางสาวญานี พูลมะณี   

65 611060470 นางสาวนภัสสร บุญถม   

66 611060474 นางสาวเกวลิน เช้ือค าเพ็ง  

67 611060477 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูบาทา   

68 611060483 นางสาวพรรณวิภา วงค์ตาพรม   

69 611060492 นางสาวอภิชยา ตั้งวงษ์เจริญสุข   

70 611060493 นางสาววรรณิศา บุญมา  

71 611060513 นางสาวจริาวรรณ บุตรแก้ว   

72 611060519 นางสาวดิษยา กิ่งทวยหาญ   

73 611060525 นางสาวเฟื่องฤทัย มุขอาษา   

74 611060558 นางสาววิชุอร ลีทอง   

75 611060563 นางสาวมลฑิรา ทองย้อย  

76 611060564 นางสาวอัญธิกา หมั่นเรียน   

77 611060566 นางสาวศิริพร ชะสันติ  

78 611060571 นางสาวนิศารัตน์ ศรีมุก  
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79 611060575 นางสาวทารกิา อินทรี   

80 611060587 นางสาวปณิตา ดิษฐเจรญิ  

81 611060591 นางสาวนภารัตน์ เยาวนิจ   

82 611060601 นางสาวเจนจริา สืบเสนาะ   

83 611060604 นางสาวรมยล์ดา จันทอง   

84 611060610 นางสาวสตรีรัตน์ กุลชาติ   

85 611060614 นางสาวพรพิมล โคตรหานาม   

86 611060619 นางสาวศศินา มีด้วง   

87 611060620 นางสาวนันทวัน สกุลโพน   

88 611060622 นางสาวศศิกานต์ พิมพ์ผกา  

89 611060623 นางสาวสุพัตตรา ระวังวงค์   

90 611060631 นางสาวชลธิดา ทองทบั   

91 611060639 นางสาวอาทิตยา มุขรักษ์   

92 611060640 นางสาววิภาดา สอนสุภาพ   

93 611060646 นางสาวเจนจริา จันทรห์ล่ม   

94 611060649 นางสาวศศิปรียา เคนเหลื่อม   

95 611060654 นางสาวพัชริดา แสนมณี  

96 611060665 นางสาวอริศรา เพ็ชรักษา   

97 611060674 นางสาวกนกวรรณ เสาว์แก้ว   

98 611060676 นางสาวจารุนันท ์ มีบุตร  

99 611060677 นางสาววิภาดา สาริคาร   

100 611060680 นายกฤษดา ท้าวพา   

101 611060681 นางสาวอนิสรา วงศ์จันทร์   

102 611060686 นางสาววิลาสิน ี บุดดีด้วง   

103 611060700 นางสาววริศรา ภูวันนา  

104 611060708 นางสาวกิตติกานต์ รัตนศรี   

105 611060710 นางสาววรรณวิสา กุมภิโร   

106 611060711 นางสาวศิวพร ผดาวงศ์   
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107 611060715 นางสาวปานรวี โพธิสิงห ์  

108 611060717 นางสาวพัชรินทร ์ แวงวรรณ์   

109 611060725 นางสาววราภรณ์ ธูปน้ าค า   

110 611060727 นางสาวกัณฐิกา ธรรมวิเศษ  

111 611060738 นางสาวสุทธิดา ศรีเงิน   

112 611060740 นายนนทชัย จันทร์แสง   

113 611060748 นางสาวภัทรวด ี บุตรโต   

114 611060751 นางสาวกัณฐิกา ทานะเวช   

115 611060760 นางสาวศศิกาญจน ์ พลด ี  

116 611060765 นางสาวอธิพร แคลลา   

117 611060776 นางสาวจุฑามาศ ปุณริบรูณ์   

118 611060780 นางสาวปริญญาภรณ์ กลางประพันธ์   

119 611060788 นางสาวเมธิพร ภูบุญทอง   

120 611060799 นางสาววรรณิศา แสนค า   

121 611060800 นางสาวกัญญารัตน์ ใจศิร ิ  

122 611060802 นางสาวสุดาภา จันทะรังษี   

123 611060811 นางสาวพิมพ์ชนก เพียผือ   

124 611060821 นางสาวสริินยา สัพวาหะ   

125 611060825 นางสาวอินทริา โคตะโคตร   

126 611060827 นางสาวณัฐิดา หวังผล   

127 611060831 นายนคร คุณสมบัต ิ  

128 611060833 นางสาวมุกมณี สืบส าราญ   

129 611060854 นางสาวจริยา ทองมาก   

130 611060877 นางสาวปิยะนุช ดอนสามารถ   

131 611060883 นางสาวภาวิณี ช านาญพล  

132 611060884 นายธีธัช นาถมทอง   

133 611060904 นางสาวมธุรดา ตาลวิลาศ   

134 611060905 นางสาววริศรา เปี่ยมปิด   
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135 611060908 นางสาวศศิประภา ภูแป้ง   

136 611060909 นางสาววิริญาดา ชุ่มช่ืน   

137 611060911 นางสาวพรนภัส พลวงค์ษา   

138 611060918 นางสาวพรทิพย ์ พันภา   

139 611060919 นางสาวจรุีมาศ แสงค า   

140 611060920 นางสาวศิริรัตน์ ไกยกิจ   

141 611060938 นางสาวธิติสุดา พรมมา   

142 611060939 นางสาวภัสพิมล ฮาดทักษ์วงศ์   

143 611060952 นางสาวช่ืนนภา ชมภูเลิศ   

144 611060953 นางสาวนวพร ทะท ามงั   

145 611060958 นางสาวสุพัตรา ศรีบัว   

146 611060965 นางสาวนาถตยา ค าหงศ์สา   

147 611060981 นางสาวปานตะวัน ค าแก้ว   

148 611061001 นางสาวกิตติยาภรณ์ แสนอุบล   

149 611061003 นางสาวกนกรัตน์ เขจรลาภ   

150 611061019 นางสาวธนวรรณ นิมานบูรณวิจิตร   

151 611061033 นางสาวจุฑารัตน์ เช้ือเมืองแสน  

152 611061036 นางสาวชลิตา ห่อหุม้ด ี  

153 611061043 นางสาวกานต์ชนก ชมศรีหาราช   

154 611061052 นางสาวธัญญภรณ์ ไพกะเพศ   

155 611061055 นางสาวเกศิณี สังโคตร   

156 611061057 นางสาวดวงสมร สุรินราช   

157 611061060 นางสาวสุภาวดี สมเสนาะ  

158 611061063 นางสาวสุดารัตน์ อุปเสน  

159 611061070 นายอภิชัย นาทองไชย   

160 611061079 นางสาววลัยลกัษณ์ วารินทรา   

161 611061089 นางสาวณัฏฐา ต๊ะมูล   

162 611061093 นางสาวชุติมา บุตรดี   
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163 611061094 นางสาวจริยา เหง้าโอสา   

164 611061103 นางสาวสริินาถ ไชยผง   

165 611061111 นางสาวนริศรา สมบัตมิาก   

166 611061119 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์   

167 611061134 นางสาวศรสีุดา ค าพิมพ์   

168 611061136 นางสาวกาญจนา งามเสริฐ  

169 611061141 นางสาวนิราภร แสนวงค์   

170 611061144 นางสาวสุวรรณี สีหานาม   

171 611061157 นางสาวอมรรัตน์ จันทะร ี  

172 611061160 นางสาวพัทธนันท ์ วิปัดทุม   

173 611061167 นางสาวกิตติภรณ์ อุบลโพธ์ิ  

174 611061169 นางสาวรัศม ี สุทธิประภา   

175 611061172 นางสาวภัคจิรา ศรีเนตร  

176 611061183 นางสาวธัญญรัตน์ ศรีมาฤทธ์ิ   

177 611061186 นางสาวรัตนาวด ี หนองยาง   

178 611061188 นางสาวนริศรา นามสุดตา  

179 611061196 นางสาวชญานิศ ใสล าเพาะ   

180 611061205 นางสาววิไลลักษณ์ มัชฌิโม   

181 611061217 นางสาวปิยนุช โทศรีแก้ว   

182 611061220 นางสาวชลทิชา ชาแสน   

183 611061227 นางสาวสุชานาถ ชมช่ืน   

184 611061241 นายอัครพล มะณีศรี   

185 611061255 นางสาวน้ าทิพย ์ วงษาฟ ู  

186 611061256 นางสาวชฎาพร พรมมะดี   

187 611061260 นางสาวกุลณัฐ กาวน   

188 611061262 นางสาวปิยดา ศิริอ านาจ  

189 611061264 นางสาววรลดา ศรีสรรค์   

190 611061265 นางสาวกัญญาวีร ์ ศรีชาย   
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191 611061267 นางสาวกมลลกัษณ์ อะโรคา  

192 611061271 นางสาวสโรชา แก้วค าชาติ  

193 611061273 นางสาวธนพร ผาด า   

194 611061286 นางสาวชลดา อาจหาญ   

195 611061301 นางสาวพัชร ี ถะเกิงสุข   

196 611061312 นางสาวอมรรัตน์ สะพานแก้ว   
197 611061319 นางสาวนันธิดา บุญชาญ   

198 611061320 นายสุรเดช วงศ์แหวน   

199 611061336 นายสมศักดิ ์ อุดชาชน   

200 611061346 นางสาววรรณี ปาค าทอง   

201 611061362 นางสาวธนภรณ์ ไตรทิพย์   

202 611061368 นางสาวณัฐฐินันท ์ สัจธรรม   

203 611061374 นางสาวสุกญัญา กั้วจ านงค์  

204 611061379 นางสาวพรพิมล อินทร์พันธ์   

205 611061385 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์   

206 611061388 นางสาวเจนจริา สมชอบ   

207 611061389 นางสาวฟ้าใส ยะจันโท  

208 611061392 นางสาวทัศริยา กลิ่นขจร  

209 611061396 นางสาวสุดธิดา นาค ามูล   

210 611061397 นางสาววิชุดา สมัยภักดี   

211 611061402 นางสาวจุฑามาศ สงวนนาม   

212 611061405 นางสาวสุดารัตน์ ธานี   

213 611061407 นางสาวศศิธร สีโคตร   

214 611061409 นางสาวอุไรวรรณ ศรีสลุัย   

215 611061412 นางสาวรวิสรา กล้ายุทธ   

216 611061414 นางสาวเกตวรินทร ์ ประดบัสุข   

217 611061417 นางสาวปิยะฉัตร เนืองแก้ว  

218 611061418 นางสาวทิพยรัตน์ พวงไธสง   
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219 611061426 นางสาวลลิดา หารเขมร   

220 611061455 นางสาววันทนา คดอ่ า   

221 611061458 นางสาวอภิญญา ชมชัย   

222 611061460 นางสาวกาญจนา ลาวัล   

223 611061464 นางสาวมณธิรา โพธิชัย   

224 611061467 นางสาวสุชาดา ไหมทอง   
225 611061474 นางสาวกุสมุาพร สืบสิงห์   

226 611061482 นางสาวพลอย รัตนพร   

227 611061483 นางสาวเกศกนก อุ่นสา   

228 611061496 นางสาวจันจิรา มีสัตย์  

229 611061514 นางสาวธัชพรรณ อัศวภูมิ  

230 611061515 นางสาววิภารัตน์ คงแสนค า   

231 611061516 นางสาวศศิธร ศรีหะมงคล  

232 611061520 นางสาวสุนิษา คณาชอบ   

233 611061521 นางสาวอรสุดา พลศักดิ์เดช   

234 611061524 นางสาวศิริวรรณ สีสาสีมา   

235 611061527 นางสาวสุธิตา ไกรยะสินธ์   

236 611061542 นางสาวอภิญญา ใจภักดี   

237 611061547 นางสาวชลธิชา ไชยมาตย์   

238 611061558 นางสาวนารรีัตน์ บูระพิน   

239 611061560 นางสาวอาทิตยา แดงสะอาด   

240 611061563 นางสาวศรันย์พร ขันตี   

241 611061564 นางสาวชนากานต์ แซ่สง   

242 611061567 นางสาวรัชฎาภรณ์ อนุสนธ์ิ   

243 611061580 นางสาวเพญ็นภา ทุมมานาม   

244 611061591 นางสาวจตุพร สง่าวงศ์   

245 611061598 นางสาวชนกนันท ์ สิงห์วารี   

246 611061600 นายกฤษณพงศ์ ริยะบุตร   
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4.  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

247 611061604 นางสาวแก่นประภา ประจง  

248 611061608 นางสาวเวสิยา ภักตะภา   

249 611061616 นางสาวพรนภา บุญลอ้ม   

250 611061624 นางสาวทัทริยา สุระเทวี   

251 611061628 นางสาวกุลชุล ี ช่ืนเปรื่อง   

252 611061631 นางสาวอัจฉรา อุประ   
253 611061639 นางสาวกฤติกา เลิศรู ้  

254 611061640 นางสาววิภารัตน์ กมลเวช   

255 611061649 นางสาวชลลดา สียางคะบุตร   

256 611061654 นางสาวสุพรรษา กาญจนะ   

257 611061660 นางสาววิยดา เศษรักษา   

258 611061663 นางสาวอินธิอร ธิอามาตย์   

259 611061664 นางสาวกันยารัตน์ ฐานเจริญ   

260 611061667 นางสาวชลิตา ทับทิม   

261 611061673 นายวรวุฒิ เจตนา   

262 611061676 นางสาวกิตติยา ภาสดา   

263 611061680 นางสาวปนัดดา เหลาเกตุ   

264 611061682 นางสาวอนุรด ี ทัพภูเดช   

265 611061684 นางสาวธัญญลักษณ์ ป้องแก้ว   

266 611061688 นางสาวพิอัษญา แสนศรี   

267 611061689 นางสาวปรัชพร มัคคารมณ์   

268 611061690 นางสาวสุดารัตน์ เวียงอินทร ์  

269 611061695 นางสาวฐาปนีย ์ จันทะร ี  

270 611061700 นางสาวอัจฉรีวรรณ ศรีวงษ์   

271 611061713 นางสาวจริาภรณ์ พิมสุตะ   

272 611061716 นางสาวนันทิยา เมืองโคตร   

273 611061719 นางสาวเจติยา โสนโชต ิ  

274 611061723 นางสาวสุภัคสิน ี วงค์ตาข่ี   
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4.  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

275 611061728 นางสาวสุกลัยา ร่วมกุศล   

276 611061729 นางสาวธนัญญา ตาชูชาติ  

277 611061735 นางสาวยุวธิดา โอปาก   

 
การสอบสัมภาษณ์   
 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ โควตาต้นกล้าดอกปีบ, โควตาบุตร ตชด. ภาค 2, โควตา                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. และโควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติฯ             
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ตามก าหนดช่วงเวลาดังนี ้        

 1. ตรวจเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา       เวลา 08.00 - 12.00 น. 
 2. ทดสอบการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น            เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 3. สอบสัมภาษณ์     เวลา 09.30 - 16.00 น. 

 โดยผู้มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์   ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม              
เรื่อง  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม ประเภทรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 และผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยฯ ก าหนด
มาประกอบในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ท่ี 
Http://bcnn.npu.ac.th, www.facebook.com/รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปีการศึกษา 2561) 
โดยหากผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านการตรวจเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และไม่แสดงผล
การตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา               
ที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธ์ิ   

หมายเหตุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา 
 1. ตัดสิทธ์ิการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือสิทธ์ิเข้าศึกษา ในกรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่สามารถแสดง
เอกสารตามที่แจ้งในระบบรับสมัคร หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จข้ึนภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว 
จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 2. ปรับจ านวนการจัดสรรโควตาการรับสมัครแต่ละรอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกลาง  และคณะกรรมการประจ าคณะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนมเท่านั้น 
 
 
 
 

http://bcnn.npu.ac.th/


- 17 - 
 

  

หลักฐานท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์  เอกสารประกอบการสมัคร (ยื่นด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์) 
 1.  ใบสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม      1 ชุด 

 2.  ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านของผู้สมัคร      1 ฉบับ 
 3.  ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร      1 ฉบับ 
 4.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดาหรอืมารดาของผูส้มัคร   
     (ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตทั้งสองท่าน ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)             1 ชุด 
 5.  ระเบียนแสดงผลการเรียน  
  5.1  กรณีผู้สมัครก าลงัศึกษาอยู่ ยื่นระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน และใบรับรองสภาพ          
                       การเป็นนักเรียน (ปพ.7) ซึ่งรับรองไม่เกนิ 60 วัน (นับถึงวันที่สมัคร)   1 ชุด 
  5.2  กรณีผู้สมัครส าเรจ็การศึกษาแล้ว ยื่นระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และใบรบัรอง            
                      การส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)    1 ชุด 
 6.  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล (ถ้าม)ี 
 7.  เอกสารเพ่ิมเติม 
  7.1  โควตาต้นกล้าดอกปีบ ต้องมหีนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธ์ิในการสมัคร 
        คัดเลือกจากสถานศึกษา        1 ฉบับ 
  7.2  โควตาบุตร ตชด. ภาค 2  ต้องมี หนังสือรบัรองการปฏิบัติราชการจากกองก ากบัการต ารวจตระเวน 

  ชายแดน ภาค 2 ของบิดาหรือมารดา ฉบับจรงิ และส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผูส้มัครในการสมัคร  
   1 ชุด 

 8.  ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)      
               (สทศ.) ฉบับท่ีมีลายเซ็นผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรองเท่าน้ัน ได้แก่  
  8.1  ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT รหสั 85  

  8.2  ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 1 (รหสั 71) วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์    
  8.3  ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 2 (รหสั 72)  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
 
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืก ในวันพุธ  ที่ 30 เมษายน  2561  ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/ และ http://entry.npu.ac.th/nurse  และผู้ผ่านการคัดเลือกตอ้งด าเนินการ 
การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House ในระบบ Clearing  House  ระหว่างวันที่  3 – 6  พฤษภาคม  2561              
ผ่านทางเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/   
 
 
 
 
 
 

http://tcas.cupt.net/
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การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   

 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นครพนม  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2561 
  ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นสทิธ์ิช้ีขาดของวิทยาลัยฯ โดยผูส้มัครสามารถตรวจสอบ
รายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และสิทธ์ิเข้าศึกษา ได้ที่    

 1.  เว็บไซต์ http://bcnn.npu.ac.th   http://entry.npu.ac.th/entry/ และ http://www.npu.ac.th/  
 2. Facebook : รับสมัครนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร ์ปีการศึกษา 2561 
 3. บอร์ดประชาสมัพันธ์หน้าหอ้งงานทะเบียน วัดและประเมนิผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
      

http://bcnn.npu.ac.th/
http://entry.npu.ac.th/entry/
http://www.npu.ac.th/


 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย วพบ.นครพนม 
 

 

 

 
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ส่วนที่  1  ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นผู้กรอก 
 

        เขียนที่ ................................................................. 
       วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ..................... 
ประวัติส่วนตัว  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ................................................ อายุ  .................. ปี 
เกิดวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. .............. สถานที่เกิด............................... จังหวัด .. ............................ 

ประวัติการเจ็บป่วย 
- การผ่าตัด            ไม่เคย  

 เคยได้รับการผ่าตัด ระบุ ..................................................................................................... 
- การได้รับอุบัติเหตุ  ไม่เคย 

  เคยได้รับอุบัติเหตุ ระบุ................................................................ เมื่อ พ.ศ. .................. 
- การเจ็บป่วยถึงข้ันเข้ารักษาที่โรงพยาบาล   ไม่เคย 

                      เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ระบ.ุ................................................ เมื่อ พ.ศ. .................. 

ปัจจุบันมีโรคประจ าตัว    ไม่มี 
 มี    ระบุ ........................................................................................................ 

สภาพการรักษา   ไม่รักษา     ก าลังรับการรักษา ที.่....................................... 
 

ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา ..................................................................... นามสกุล ................................... .........................อายุ ...................ปี 

  มีชีวิต  โรคประจ าตัว  ไม่มี           มี ระบุ.......................................................................................  
            ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ...................................................................................................... 
 

ชื่อมารดา ..................................................................... นามสกุล ..................................... ...................อายุ ...................ปี 
  มีชีวิต  โรคประจ าตัว  ไม่มี           มี ระบุ.......................................................................................  

            ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ............................................................................................... ....... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่า              
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษา 

       (ลงชื่อ) ...................................................... 
          (ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์) 
              

(ลงชื่อ) ......................................................  ผู้รับรอง 
           (บิดา  มารดา / ผู้ปกครอง) 
 



 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย วพบ.นครพนม| 2 

ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก 
  นายแพทย/์แพทย์หญิง .............................................................. นามสกุล .......................................................... 
สถานทีป่ฏิบัตงิาน ....................................................อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด.............................................. 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรม ......................................................................................................................................... 
ได้ตรวจร่างกายของ .................................................................................................................. แล้ว ได้ผลดังนี ้
ผลการตรวจร่างกายท่ัวไป 
น้ าหนัก...............กก.  ส่วนสูง..................ซม.  ค่า BMI ……………..  ความดันโลหิต......................มม.ปรอท  ชีพจร....................ครั้ง/นาที 
ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะผิวหนัง                  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะแขนและมือ        ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะขาและเท้า         ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาขวา       ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย       ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ตาบอดสี (โดยเฉพาะแมส่ี)     ไม่เป็น   เป็น -  ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

      -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ.................................... 
การมองภาพ 3 มติ ิ   ปกติ     ผิดปกติ     -  ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

      -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ.................................... 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซา้ย  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การไดย้ินหูขวา    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การไดย้ินหูซ้าย    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ต่อมน้ าเหลืองหลังห ู   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
จมูก     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะในช่องปาก         ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การออกเสียงพูด        ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ต่อมไทรอยด ์    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะทรวงอก     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การท างานของปอด    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การท างานของหัวใจ            ปกติ     ผิดปกต ิ ระบุ........................................................................................ 
ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร ้   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ระบบประสาท                  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ        ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
โรคเท้าช้าง                  ไม่เป็น   เป็น -  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ ................................. 
โรคลมชัก                   ไม่เป็น   เป็น -  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ ................................. 
โรคจิต     ไม่เป็น   เป็น -  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ ................................. 
ภาวะสุขภาพจิต               ปกติ     ผิดปกต ิ ระบุ........................................................................................                
โรคเรื้อน                   ไม่เป็น   เป็น ระบุ........................................................................................ 
โรคคนเผือก        ไม่เป็น   เป็น           ระบุ........................................................................................ 
ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ      ระบุ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย) 
Complete blood count (CBC)  
 Hemoglobin…………….. gm%  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Hematocrit…………….... vol%  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
     Red blood cell morphology  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
 Anisocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
 Poikilocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Hypocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Microcytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Macrocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

     White blood cell count……………Cell/mm3 
 Neutrophil………..….%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Lymphocyte…………..%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Basophil……………..%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Eosinophil…………….%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Monocyte……………%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

      Platelets ……………….…cells/mm3   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
      Urine analysis (UA)    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Albumin    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Sugar     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Sediments    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
สารเสพติด (แอมเฟตามีน)  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

ผลการตรวจทางรังสีวิทยา 
Chest X-Rays      ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล............................................... 
มีสุขภาพอยู่ในประเภท     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................... 
 

 
 

                                             (ลงชื่อ).......................................................         

(....................................................) 
                                                               แพทย์ผู้ตรวจประจ าโรงพยาบาลของรัฐ 

                                                            (เอกสารที่สมบูรณ์ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจร่างกาย) 
 
 
ส่วนที่  3  คุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่มีโรค
ประจ าตัว หรือมีความพิการอ่ืน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้ 

1. โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั้งชนิดเป็นมาแต่ก าเนิดและมาเป็นภายหลังจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว หรือสายตาไม่ปกติเม่ือรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังวัดได้ต่ ากว่า 6/24 ทั้ง 2 ข้างหรือ

โรคตาอ่ืน ๆ ซึ่งจักษุแพทย์และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ 
 ตาพิการ หรือมีความผิดปกติ เช่น ตาเหล่อย่างมาก 
 ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สี หรือสีส าคัญ โดยพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือไม่                  

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกาย 
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3. หูหนวก ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid)  แล้วการได้ยิน

ไม่ปกติ แม้แต่ข้างเดียว หรือโรคหูอ่ืน ๆ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4. วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง 
5. โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิดอันตราย              

จากความเครียดระหว่างการศึกษา 
6. โรคไตทีไ่ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
7. โรคเบาหวานทุกชนิด 
8. โรคจิต หรือมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ซึ่งจิตแพทย์และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
9. เสพสารเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
10. โรคคนเผือก 
11. โรคอ้วน (ค่าBMI ไม่เกิน 29.99) 
12. โรคและอาการอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาล  เช่น 
 ร่างกายต้องไม่ผิดรูป หรือพิการจนเสียบุคลิกลักษณะ เช่น ศีรษะและส่วนประกอบของใบหน้าผิดรูป 

แขน ขา มือ หรือเท้าผิดรูป ซึ่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะ
งาน 

 กระดูก หรือกล้ามเนื้อบางส่วนมีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
เช่น เท้าปุก อัมพาตหรือมีกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ท าให้เสียบุคลิกภาพซึ่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ตรวจร่างกาย
เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน 

 โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนัง ที่มีความผิดปกติเห็นเด่นชัดจนเสียบุคลิกภาพ 
 โรคเท้าช้าง 
 โรคลมชัก ทีย่ังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อันจะก่ออันตรายต่อตนเองและผู้อื่น (โรคลมชักท่ีไม่มี

อาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 
 
 
    
หมายเหตุ 1. โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
  2. ผู้สมัครต้องแนบใบรายงานผลการตรวจร่างกายทุกชนิดมาประกอบในวันสอบสัมภาษณ์  
   2.1 แบบรายงานผลการตรวจร่างกายของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
   2.2 รายผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (ผล lab) 

 
 

 


