
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 219 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

1 640001 นางสาว จุฑากาญจน ์ ปัดเป่า 

2 640002 นางสาว วิรัลยุพา นิยม 

3 640003 นางสาว สิโรรัตน์ ประกอบการ 

4 640004 นางสาว ชมพูพรรณ ตรีเสียน 

5 640005 นางสาว เรืองนภา เสริมทรง 

6 640006 นางสาว สุนันทา เขตสถาน 

7 640007 นางสาว ณัฐธิดา จันทรเ์พ็ง 

8 640008 นางสาว สุณิษา เที่ยงอยู ่

9 640009 นางสาว วรรณภา ชูแก้ว 

10 640010 นางสาว ฐิตินันท์ แดงบุญเรือง 

11 640011 นาย ชยพล ธิโอสถ 

12 640012 นางสาว ศุภธิดา ชิตมณี 

13 640013 นางสาว พนิดา นองมณ ี

14 640014 นางสาว ปรียานุช อุ่นพรม 

15 640015 นางสาว สุจิตตรา หิรัญจิตติพฒัน ์

16 640016 นางสาว พรธิดา ปานเนียม 

17 640017 นาย อนุพงศ์ สายบุญสา 

18 640018 นางสาว ประภัสสร ปะวะภูชะกัง 

19 640019 นางสาว ปิยะมาศ ค ากุ้ม 

20 640020 นางสาว พิมพ์นิภา ล ามะยศ 

21 640021 นางสาว ชมพูนุท ตรีเสียน 

22 640022 นางสาว รัชนีกร มีทอง 

23 640023 นางสาว เยาวลักษณ์ คงกระพันธ์ 

24 640024 นางสาว จันมณี สมรัตน์ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 306 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    27    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

25 640025 นางสาว ปรีณาพรรณ จินดาสวัสดิ ์

26 640026 นางสาว อรัญญา เจ๊ะปอ 

27 640027 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีรัตน์ 

28 640028 นางสาว พัชรัตน์ ศรีรัตน์ 

29 640029 นางสาว อัญชิสา แจ้งกลั่น 

30 640030 นางสาว กิติยาภรณ์ โง่นชาล ี

31 640031 นางสาว พัชรพร ไชยเนตร 

32 640032 นางสาว สุกัญญา เครือถา 

33 640033 นางสาว พัชรียา วันมา 

34 640034 นางสาว ปราณปริยา สีโสดา 

35 640035 นางสาว ชลธิชา ค าชัย 

36 640036 นางสาว วนิดา กลิ่นเกลื่อนไกล 

37 640037 นางสาว พรนิภา น้อยอยู่ 

38 640038 นางสาว จิรภา บัวภาศรี 

39 640039 นางสาว เสาวลกัษณ์ ข าวิลัย 

40 640040 นางสาว กีรติสุดา ทองเกลี้ยง 

41 640041 นางสาว ยุวด ี มีรัตน์ 

42 640042 นางสาว อริสา ศรีสุนนท ์

43 640043 นางสาว นริศรา โพธ์ิชัยเลิศ 

44 640044 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีไชยา 

45 640045 นางสาว นุชวรา ธรรมปัตย์ 

46 640046 นางสาว สิรินันท ์ โพธิสนาม 

47 640047 นางสาว สุพรรณนิการ ์ ดวงมาลัย 

48 640048 นางสาว นันท์นภัส อภิวัฒนเดชากรณ์ 

49 640049 นางสาว วิภาวรรณ อ่อนศร ี

50 640050 นางสาว รัชฎาภรณ์ จันทร์นวล 

51 640051 นางสาว ละอองดาว คลองห้วยบง 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 310 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

52 640052 นางสาว ปิ่นสุดา จิตรอารม 

53 640053 นางสาว ลัดดาวัลย ์ แจ้ค า 

54 640054 นางสาว ศศิญา จันทิชัย 

55 640055 นางสาว ชรัญญา ทบแก้ว 

56 640056 นางสาว ศิรินธร ด ารงค์กุลสมบัต ิ

57 640057 นางสาว กัญญลักษณ์ อ  าเงิน 

58 640058 นางสาว สุสริ ิ ทรัพยส์่ง 

59 640059 นางสาว ชญานิศ คุ้มประชา 

60 640060 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีทุมมา 

61 640061 นางสาว พรนภา นาใจ 

62 640062 นางสาว ภัทรสุดา ขันทอง 

63 640063 นางสาว นัทธมน แสงจันทร ์

64 640064 นางสาว จุฑารัตน์ ทองด ี

65 640065 นางสาว จันทิมา สามารถ 

66 640066 นางสาว กาญจน์มณี สร้อยทอง 

67 640067 นางสาว จิราวรรณ ค าภู 

68 640068 นางสาว นาซีร ู มะน ุ

69 640069 นางสาว แวรุสณี ยายอ 

70 640070 นางสาว สุไวนา เจะอมุา 

71 640071 นางสาว แสงตะวัน มาลานิตย์ 

72 640072 นางสาว ปียานุช มะลิวงค์ 

73 640073 นาย วิทวัส ปานเรอืง 

74 640074 นางสาว กาญจนา พันธ์ทอง 

75 640075 นางสาว วีรินทร ์ โตงิ้ว 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 317 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

76 640076 นางสาว เปรมวดี ลือกายา 

77 640077 นางสาว ศลิษา ชนะค า 

78 640078 นางสาว เพชรรุง่ ภูษิต 

79 640079 นางสาว จุฑารัตน์ ขวัญแก้ว 

80 640080 นางสาว กฤติมา สมุทรผอ่ง 

81 640081 นางสาว ตฤณชนก ใคร่นุ่นน้อย 

82 640082 นาย ฐานพัฒน ์ ภัทรพัชรกลุ 

83 640083 นางสาว ปูริดาภารัตน์ ศรีใจ 

84 640084 นางสาว อนันตาพร โสอิน 

85 640085 นางสาว ธัญญารัตน์ ทองแพง 

86 640086 นางสาว ใจสวรรค์ เพชรสุข 

87 640087 นางสาว พิมพ์บุษยา แสนธนรักษ์ 

88 640088 นางสาว ยศญา แสนสวาท 

89 640089 นางสาว อมรรัตน์ ค ายวง 

90 640090 นางสาว นันทิกานต ์ สอนทวี 

91 640091 นางสาว วราพร เห็มภาค 

92 640092 นางสาว อรนิภา เห็มภาค 

93 640093 นางสาว เบญจรัตน์ ฟองน  า 

94 640094 นางสาว สุภัสสรา ทองทิพย ์

95 640095 นางสาว สุทธิมา ไชยพันโท 

96 640096 นางสาว กชกร ทองเงิน 
97 640097 นางสาว ณภาพร ลอยแสวง 
98 640098 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิจันทร ์
99 640099 นางสาว ศันสนีย์ ศิริกังวาร 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 318 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    20    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

100 640100 นางสาว กุสุมาลย ์ เสน่ติบงั 

101 640101 นางสาว ศิริจินดา มั่นคง 

102 640102 นางสาว ปิยะธิดา ค านึง 

103 640103 นางสาว ประภัสสร นงนุช 

104 640104 นางสาว คุณัญญา ชิดทอง 

105 640105 นางสาว ดวงกมล สิมขุนทด 

106 640106 นางสาว ศศิวิมล มั่นคง 

107 640107 นางสาว ชญาดา วิสัยศร ี

108 640108 นางสาว สาวิตร ี พันชารี 

109 640109 นางสาว ธีรกานต์ บุตรส ี

110 640110 นางสาว วาสนา พันนาม 

111 640111 นางสาว กัญญ์วรา แซ่ว่าง 

112 640112 นางสาว สุวล ี นะตะ 

113 640113 นาย ประวิทย ์ ค าศรี 

114 640114 นางสาว สุจิตรา แสนเสนา 

115 640115 นางสาว ศุภานัน เอี่ยมพรม 

116 640116 นางสาว ภัทรสุดา ค าพล 

117 640117 นางสาว ณิชนันทน์ เอกขจรกิตต์ิ 

118 640118 นางสาว สุชาดา สิทธิพันธ์ 

119 640119 นาย อรรณพ ฝ่ายเทศ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 319 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    20    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

120 640120 นางสาว เสาวลกัษณ์ สุขสวัสดิ ์

121 640121 นาย ภาวัช ตรีนพากุล 

122 640122 นางสาว ณิชากร เมืองพิน 

123 640123 นางสาว นิตยา สุขหวาน 

124 640124 นาย เจษฎา มูลธิ 

125 640125 นางสาว กาญจนา รัศมีชัดเจนดี 

126 640126 นางสาว พชิตา ฉิมสันเทียะ 

127 640127 นางสาว ศศิวรรณ พงษ์พันธ์ 

128 640128 นางสาว กัญญารัตน์ ด้วงหนองบัว 

129 640129 นางสาว ณัฐณิชา ยศพล 

130 640130 นางสาว วาสนา ใจมา 

131 640131 นางสาว ณภัทรปภา ฮุงหวล 

132 640132 นาย ณัฐิวุฒิ สาระสุข 

133 640133 นางสาว กุลธิดา สีดาสกลุ 

134 640134 นางสาว พรทิพย ์ ภูมิพระยา 

135 640135 นาย ไตรเทพ นาคบัณฑิตย์ 

136 640136 นางสาว จิรัชยาทิพย ์ เสียงล ้า 

137 640137 นางสาว อภิฤด ี พันธุโพธ์ิ 

138 640138 นางสาว วรรณษา น้อยแสง 

139 640139 นางสาว สุกัญญา พันธสอน 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 320 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    20    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

140 640140 นางสาว กัญญณัฐ เกื้อหนุน 

141 640141 นางสาว ภาวินีย์ ประมายะ 

142 640142 นางสาว ชนัญชิดา บัวศรี 

143 640143 นางสาว ยุพิณ ทรงศร ี

144 640144 นางสาว ณัฐพร แสงทบัทิมรัตน์ 

145 640145 นางสาว ศศิธร ปักการะนัง 

146 640146 นางสาว อัสมาอ ์ เจ๊ะเร๊ะ 

147 640147 นางสาว กมลวรรณ พูลเพิม่ 

148 640148 นางสาว กมลชนก จ าปีทอง 

149 640149 นางสาว นันท์นภัส กันธา 

150 640150 นาย ษมาวีร์ บุญญาชลสินธ์ุ 

151 640151 นางสาว กุลปริยา ธิเสนา 

152 640152 นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์ กาญจนบัญญัต ิ

153 640153 นางสาว พรรณวิพา กุลสงิห ์

154 640154 นางสาว สุภาพร เกิดขุ้ย 

155 640155 นางสาว ศิรินยา ภูลมเขา 

156 640156 นางสาว สุกัญญา ทวีรัมย ์

157 640157 นางสาว สุกฤตา ไชยโป 

158 640158 นางสาว จารุวรรณ ค าทูลศร ี

159 640159 นางสาว ณัฐพร สุทธิโคตร 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 321 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    20    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

160 640160 นาย อิทธิกร สังขธรรม 

161 640161 นางสาว วีรวรรณ ค าแสน 

162 640162 นางสาว ฐิติมา รอดสวัสดิ์ 

163 640163 นางสาว สุนิสา แป๊ะหมื่นไว 

164 640164 นางสาว วรรณพร ทรัพย์ม ี

165 640165 นางสาว พรณภา อินตาทอง 

166 640166 นางสาว ธนภรณ์ กุลสุวรรณ์ 

167 640167 นางสาว กตัณญุตา กองตา 

168 640168 นางสาว รังสิมา อินส ี

169 640169 นางสาว จิราวรรณ จุ้ยด้วง 

170 640170 นางสาว พรพิมล เข็มนาค 

171 640171 นางสาว นริสรา สิงห์โตแก้ว 

172 640172 นางสาว ศิริประภา แสนนิทา 

173 640173 นางสาว จุฑาทิพย ์ แสงเมือง 

174 640174 นางสาว อาริยา ธิเขียว 

175 640175 นางสาว นิตย์รด ี เสมพงค์ 

176 640176 นางสาว ณภัทร ยอดผา 

177 640177 นางสาว ปัญจพร เนียมเพราะ 

178 640178 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ไปใกล ้

179 640179 นาย ณรงค์ ภาพต๊ิบ 

หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 322 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    20    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

180 640180 นาย อัษฎาวุธ อุดแน่น 

181 640181 นางสาว จีรภัทร ์ เทพกัน 

182 640182 นางสาว ทิพย์วัลย ์ เอี่ยมแก้ว 

183 640183 นางสาว ธิติวรรณ ทรัพยป์ระเสริฐ 

184 640184 นางสาว รุจรีดา จันทรท์อง 

185 640185 นางสาว ธัญญารัตน์ โมราสิทธ์ิ 

186 640186 นางสาว ปาวีณี อุซือม ิ

187 640187 นางสาว พุธธิดา เทียมค า 

188 640188 นางสาว สุรรีัตน์ ชิตบุตร 

189 640189 นางสาว ศิราวัณณ์ ช่ืนตา 

190 640190 นางสาว จันทรจ์ิรา เพียรออ่น 

191 640191 นางสาว นัฐฐญา แก้วเสียง 

192 640192 นางสาว เนตราภรณ์ ญาณรัตน์ 

193 640193 นางสาว จุฬารัตน์ ไชยสุวรรณ 

194 640194 นางสาว ปาลิดา โขจุลธรรม 

195 640195 นางสาว สุพัตรา ค้าสมบัต ิ

196 640196 นางสาว น  าทิพย์ เช่ียวชาญ 

197 640197 นางสาว ดวงกมล ปัญญามา 

198 640198 นางสาว วรารัตน์ ค าดี 

199 640199 นางสาว อารยา ศรีหาบุตร 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 323 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    32    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

200 640200 นางสาว เกตวด ี ขุมทรัพย ์

201 640201 นางสาว พรรณราย นิยมเวช 

202 640202 นางสาว ณฐยา ชลเทพ 

203 640203 นางสาว ปาริฉัตร จีนเดิม 

204 640204 นางสาว ณัฐฐาพร อาจณวัฒน ์

205 640205 นางสาว พิมลวรรณ ป้านทอง 

206 640206 นางสาว ธิติวรดา ลาด า 

207 640207 นางสาว จุฬาลักษณ์ กลีบสมทุร 

208 640208 นางสาว เบญจสริ ิ อินทนาศักดิ ์

209 640209 นางสาว ถิราพร คุณยศยิ่ง 

210 640210 นางสาว สุประวีณ์ อินต๊ะวงค์ 

211 640211 นางสาว รุ่งทิพย ์ ใจปัน 

212 640212 นางสาว จิตติรัตน์ พิทักษ์กิจสุนทร 

213 640213 นางสาว กฤชธิดา ลิ้มตระกูล 

214 640214 นางสาว กัญญารัตน์ ล้วนกลาง 

215 640215 นางสาว อรพรรณ แสงข า 

216 640216 นางสาว ศศิประภา ชาติพหล 

217 640217 นางสาว ศุภิสรา บัวพินธ์ุ 

218 640218 นางสาว ธีรดา จุลเมือง 

219 640219 นางสาว สุนิตา สอนวงษา 

220 640220 นางสาว กนกวรรณ เอรารัมย ์

221 640221 นางสาว รุ่งนภา นาสิงหท์อง 

222 640222 นางสาว กัณวราภรณ์ อาจตัน 

223 640223 นางสาว อรวิภา ดงภูยาว 

224 640224 นางสาว วรรณภา ศิริเกษ 

225 640225 นางสาว ชนม์ชนก ครกเงิน 

226 640226 นางสาว วราภรณ์ จ าปาทอง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

227 640227 นางสาว ฐาปณี ช้อนบานแย้ม 
228 640228 นางสาว มุฑิตา จันทร์แจ่ม 
229 640229 นางสาว รุ่งนภา สิโปด 
230 640230 นางสาว ณัฐนารี สิทธิเกษร 
231 640231 น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วมณ ี

หน้า 2/2 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 409 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

232 640232 นางสาว กิตติญา กองสมบัต ิ

233 640233 นางสาว ธนัญญา นิสสัยซื่อ 

234 640234 นางสาว จิราภรณ์ ศรีจันทร ์

235 640235 นางสาว รชนีกร สมบรูณ์ 

236 640236 นางสาว ภัทราภรณ์ อยู่ศิลปไชย 

237 640237 นางสาว วิภารัตน์ มณีนิล 

238 640238 นางสาว สุกัญญา ปัญญาดี 

239 640239 นางสาว กัลญารัตน์ อันภักดี 

240 640240 นางสาว นริศรา น้อยน ้าเที่ยง 

241 640241 นางสาว ปภาดา จินดามาตย ์

242 640242 นาย กษิดินทร ์ อยู่สืบเชื อ 

243 640243 นางสาว ศิริพร สิงห์รัง 

244 640244 นางสาว สุนิสา ปาเตี ย 

245 640245 นางสาว แพรวา สาระนา 

246 640246 นางสาว ธนพร กิติยศ 

247 640247 นางสาว โชติณัฎฐ์ กัลยา 

248 640248 นางสาว วรรณสริินทร ์ ขาวสุด 

249 640249 นางสาว รักษิณา จุฑานันท ์

250 640250 นางสาว นิภาพร ส่งสุข 

251 640251 นางสาว ชนิดา ใจฉ้่า 

252 640252 นางสาว ขวัญฤทัย รักขวัญ 

253 640253 นางสาว ปิยะดา โสตะบรรณ 

254 640254 นางสาว ฌาลิศา กิต ิ

255 640255 นางสาว ธีวรา ทองค้า 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 414 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    66    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

256 640256 นางสาว วิรากานต์ พรรณสาร 

257 640257 นางสาว นรภร มณีวรรณ 

258 640258 นาย โสภณ ตะยะชา 

259 640259 นางสาว ธิดารัตน์ เสนาอุดร 

260 640260 นาย ธีมากานต์ รักสกุลใหม ่

261 640261 นางสาว ณัฐวิภา โชติฉิม 

262 640262 นางสาว อุมาภรณ์ ศรีเชียงสา 

263 640263 นางสาว มัณฑริกา คงรอด 

264 640264 นางสาว อภิญญา อโนมา 

265 640265 นางสาว จาุวรรณ จันทรท์ิพย ื

266 640266 นางสาว ผ่องพรรณ โชครัมย ์

267 640267 นางสาว สุวิมล บัวศรี 

268 640268 นางสาว วิสา ทองศร ี

269 640269 นางสาว ณิชามล เครือเทศ 

270 640270 นางสาว ลลิดา ล้อมในเมือง 

271 640271 นางสาว จุญลมณ ี พินธุ 

272 640272 นางสาว ยุพารัตน์ ธนบัตร 

273 640273 นางสาว สุภาวด ี สารทรัพย ์

274 640274 นางสาว นันทัชพร นามจุมจัง 

275 640275 นางสาว ขนิษฐา นุชนารถ 

276 640276 นางสาว สุปริยา พวงบุบผา 

277 640277 นางสาว จิรารัตน์ มีปาน 

278 640278 นางสาว สุภาพร แถวบูญม ี

279 640279 นางสาว ณัฐธิดา พลั่วบุตร 

280 640280 นางสาว ภัทรธิดา สุวรรณเเย้ม 

281 640281 นางสาว เปรมวดี ปิต ิ

282 640282 นางสาว เบญจวรรณ ไชยสุวรรณ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

283 640283 นางสาว ดวงธิดา มิ่งโสดา 
284 640284 นางสาว กัญญาวีร ์ พะวรรัมย ์
285 640285 นางสาว พิมพ์ชนก ค าแก้ว 
286 640286 นางสาว สิริพร สางห้วยไผ ่
287 640287 นางสาว สุกัญญา นาถาบ ารุง 
288 640288 นางสาว ภัทราภรณ์ เกษา 
289 640289 นางสาว กนิษฐา ถาปราบมาตร ์
290 640290 นางสาว พัชริดา ก ายาน 
291 640291 นางสาว สุพรรณวษา สงกา 
292 640292 นางสาว จิราวรรณ คุณากรวงศ์ 
293 640293 นางสาว ธนภรณ์ ลุยทอง 
294 640294 นางสาว สุธาวัลย์ เหมอืนส ี
295 640295 นางสาว พัชราภรณ์ ต่วนสูงเนิน 
296 640296 นางสาว จิรภิญญา จันทรเ์ทวี 
297 640297 นางสาว ปาริฉัตร ลายทิพย ์
298 640298 นางสาว ณามาดา นิ่มภัทรสกุล 
299 640299 นางสาว วาณิชา แคว้งใจ 
300 640300 นางสาว ประทานพร ยศอิ 
301 640301 นางสาว อรกัญญา รินชม 
302 640302 นางสาว พรปวีณ์ งานสลุง 
303 640303 นางสาว รัตนาภรณ์ ชวนชิต 
304 640304 นางสาว วรารัตน์ อินทรเ์อียด 
305 640305 นางสาว จิรปัญญา วิเศษชู 
306 640306 นางสาว น  าค้าง วิชิตผลไพบลูย ์
307 640307 นางสาว พรธวัล ธรรมอินทร ์
308 640308 นางสาว กฤษณี สีสรุะ 
309 640309 นางสาว จันทรัตน์ อ่อนละมูล 
310 640310 นางสาว วิไลพรรณ ศรีนวล 
311 640311 นางสาว พรชิตา เขียวเทพ 
312 640312 นางสาว กฤตญกร อนันทวรรณ 
313 640313 นาย ยูซูฟ นิเด 
314 640314 นางสาว อาทิตยาภรณ์ อนันทวรรณ 
315 640315 นางสาว ปุณยนุช สุวรรณะ 
316 640316 นางสาว พัชรี ราชวัตร 
317 640317 นางสาว ชาริสา หวานเสียง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

318 640318 นางสาว ศิริวรรณ พรมศรีแก้ว 
319 640319 นางสาว นลินนิภา จ าปา 
320 640320 นางสาว สุดารัตน์ โคตรค า 
321 640321 นางสาว ศศิธร หมั่นแสวง 

หน้า 3/3 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 617 สถานที่สอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    32    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

322 640322 นางสาว อรัญญา คูหา 

323 640323 นางสาว สิรามล อรเพรช 

324 640324 นางสาว ศุภนิดา รักงาน 

325 640325 นางสาว ดารากร วงษ์มั่น 

326 640326 นางสาว ทิวากร สิงหา 

327 640327 นางสาว ศศิพร ไชยรส 

328 640328 นางสาว สุกัญญา ผิวนิล 

329 640329 นางสาว อาภาพรณ์ ตระกลูสุข 

330 640330 นางสาว จารุวรรณ จันทะรัตน์ 

331 640331 นางสาว กัญญาณัฐ สุแก้ว 

332 640332 นางสาว ธาวิน หาวา 

333 640333 นางสาว สอฝหีย๊ะ ปูตีล่า 

334 640334 นางสาว อารียา ศรีพักตร ์

335 640335 นางสาว อาภัสรา หมั่นวงศ์ 

336 640336 นางสาว สุจิตตรา ภูมิลา 

337 640337 นางสาว จิรภัทร มงคลเขียว 

338 640338 นางสาว ฑิฆัมพร ต่างส ี

339 640339 นางสาว นงค์เยาว์ เกษแก้ว 

340 640340 นางสาว วรินธร โพศาราช 

341 640341 นางสาว ณัฐธิดา กันทะเสน 

342 640342 นางสาว วรกมล บุญธรรม 
343 640343 นางสาว ภักศิริ ยืนยั่ง 
344 640344 นางสาว อรวรรณ เทวา 
345 640345 นางสาว รุ่งทิพย ์ บุญเจรญิ 
346 640346 นาง ชญาภัทร เสนาอินทร ์
347 640347 นางสาว สุวนันท ์ จันทรเ์วิน 
348 640348 นางสาว นพรัตน์ นิลแก้ว 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

349 640349 นางสาว ภัทราพร เขียวสะอาด 
350 640350 นางสาว มัสณีย ์ สาและ 
351 640351 นางสาว วิภาวรรณ ขวัญอ่อน 
352 640352 นางสาว กรนิกา พรมตา 
353 640353 นางสาว จันทรท์ิมา โคตสุวรรณ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 101 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

354 640354 นางสาว เจตสุภา คล้ายทอง 

355 640355 นางสาว นภารัตน์ เรืองฤทธ์ิ 

356 640356 นางสาว พิภาดา เนตรปญัญา 

357 640357 นางสาว กนิษฐา หอมจ าปา 

358 640358 นางสาว จิรชยา แก้วขาว 

359 640359 นางสาว ณัฏฐกานต์ สิถิรบุตร 

360 640360 นางสาว นวลขจร เนินพลบั 

361 640361 นางสาว ณัฐณิชา วงค์แก้ว 

362 640362 นางสาว สุรีภร จงไกรจักร ์

363 640363 นางสาว ดลยา ล้อมชัยสงค์ 

364 640364 นาย ธนะศักดิ์ สมสอางค์ 

365 640365 นางสาว ปวีณา เย็นบ้านควน 

366 640366 นางสาว อนัญา อยู่ยงค์ 

367 640367 นางสาว ชัชชญา ปินตา 

368 640368 นางสาว กันญานินท ์ เถาปรัก 

369 640369 นางสาว สมคิด เถาปรัก 

370 640370 นางสาว ดาววิภา วงศ์เกษมจิตต์ 

371 640371 นางสาว ยุพดี ผอบงา 

372 640372 นางสาว อนันตยา โคตรศร ี

373 640373 นางสาว ชนม์ชนก คงเอียง 

374 640374 นางสาว ธัญญาภรณ์ เลื่อมใส 

375 640375 นางสาว ภัณฑิลา กล่ าการยุทธ 

376 640376 นางสาว วิชุดา ขุมเหล็ก 

377 640377 นางสาว อภิชญา บุญศร ี
หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 102 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

378 640378 นางสาว พุธสุดา ลาภศิริวัฒน ์

379 640379 นางสาว ลีลาวด ี กรแก้ว 

380 640380 นางสาว บุณฑรีก ์ รุ่งกลาง 

381 640381 นางสาว รัตติการ บุญแผ้ว 

382 640382 นางสาว ศิริรัตน์ สมหวังได้ 

383 640383 นาย ขจรเกียรต ิ สระทองจีน 

384 640384 นางสาว ปานฤทัย ทรวงโพธ์ิ 

385 640385 นางสาว ลัดดา จันทร์ยอ้ย 

386 640386 นางสาว เสาวภา คงเจริญ 

387 640387 นางสาว กิตติยา ข าขาว 

388 640388 นางสาว รจนา วจนะไพบูลย ์

389 640389 นางสาว แพรวพรรณ อินปา 

390 640390 นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีนุชศาสตร ์

391 640391 นางสาว ปิ่นสุดา ชุมเพ็ง 

392 640392 นางสาว กมลธิรา ค าสะไมล ์

393 640393 นางสาว จิราพร ทิศกระโทก 

394 640394 นางสาว มณฑน์ฆภัส รัตนา 

395 640395 นางสาว ลภัสรดา สุขจันทร ์

396 640396 นางสาว เบญจรกัษ์ รติวัฒน ์

397 640397 นางสาว นิชารัศม์ นาสวาส 

398 640398 นางสาว สุกัญญา บัวงาม 
399 640399 นางสาว วรรณิกา ผาโคตร 
400 640400 นางสาว อันดามัน ทองรัตน์ 
401 640401 นาย สุวัฒน ์ แสงไสว 

หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 201 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

402 640402 นางสาว นิศาชล พูลเพิม่ 

403 640403 นางสาว วนิดา ไชยเสริม 

404 640404 นางสาว นันทินุช ก าทอง 

405 640405 นางสาว รมิตตดา วาทไธสง 

406 640406 นางสาว เพทาย วาทไธสง 

407 640407 นางสาว ชลันธร สงประหยัด 

408 640408 นางสาว จิราภรณ์ ชากรม 

409 640409 นางสาว ขวัญชีวัน นิลแสง 

410 640410 นางสาว อัสวาณี หินะ 

411 640411 นางสาว สุวิมล มเหศักดิ ์

412 640412 นางสาว เจนจิรา กุลอินทร ์

413 640413 นางสาว พรชนก อินต๊ะสืบ 

414 640414 นางสาว พรณัชชา พันธะไชย 

415 640415 นางสาว บริมาศ สงจันทร ์

416 640416 นางสาว จิดาภา ฉิวเฉ่ือย 

417 640417 นางสาว ศิริวิภา กุนอก 

418 640418 นางสาว อาธิติยา ถุระพัฒน ์

419 640419 นางสาว ธิดารัตน์ บ่าพิมาย 

420 640420 นางสาว ทิฆัมพร คุ้มครอง 

421 640421 นางสาว กัญญารัตน์ เต็มโภคา 

422 640422 นางสาว จิตติมณฑ ์ พวงไพวัน 

423 640423 นางสาว กัลยาณี ประดบั 

424 640424 นางสาว ฐานิดา พรหมเลิศ 

425 640425 นางสาว ศุภิสรา ทองคงแก้ว 
หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 202 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

426 640426 นางสาว มินตรา การวิทย ี

427 640427 นางสาว นิราวรรณ เย็นขัน 

428 640428 นางสาว เสาวภา สมตัว 

429 640429 นาง กิตติยา อินศิร ิ

430 640430 นางสาว อิสยาภรณ์ หนูมา 

431 640431 นางสาว กรุณา ไชยชนะ 

432 640432 นางสาว ศศิกานต์กมล กองแก้ว 

433 640433 นางสาว จิดาภา พุ่มเถ่ือน 

434 640434 นางสาว ศศิธร หมัดเหล๊าะ 

435 640435 นางสาว ญาดาวด ี อินทร์ทอง 

436 640436 นางสาว เขมิกา ไสยวงษา 

437 640437 นาย ธรรมนูญ สาเขตร ์

438 640438 นาย เกียรติกลุ ขุนสายทอง 

439 640439 นางสาว จุฑามาศ จันทะแสงใส 

440 640440 นางสาว ปณิตา เปรมปร ี

441 640441 นางสาว ชลาลัย สว่างภพ 

442 640442 นางสาว พิมพ์วด ี คะนองมาก 

443 640443 นางสาว อมรรัตน์ ศรีพันธ์ 

444 640444 นางสาว วิลาศิณี ด้วงสูงเนิน 

445 640445 นางสาว จิรัชญา รุนรักษา 

446 640446 นางสาว ภัทราภรณ์ ณ นคร 

447 640447 นางสาว อัญชิสา ช่ืนบุญ 

448 640448 นางสาว พฤกษา มีตราสทิธ์ิ 

449 640449 นางสาว รัตนวล ี วงศ์ใจฟู 

หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 301 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

450 640450 นางสาว ชโลธร บุญสุขศร ี

451 640451 นางสาว จีระวรรณ แสวงผล 

452 640452 นางสาว สุพิชชา สงวนฤทธ์ิ 

453 640453 นางสาว จันจริา ไชยเสนะ 

454 640454 นางสาว จันทราพร ประสารศร ี

455 640455 นางสาว วิไลรัตน์ สกุลจริันต์ 

456 640456 นางสาว รอกีย๊ะ เงดปาตี 

457 640457 นาย พัสกร บุผาชาติ 

458 640458 นางสาว อัสมะ อาล ี

459 640459 นางสาว ณัฐนันท์ ขันทะวิไชย 

460 640460 นางสาว วลัยลักษณ์ พรมบุญแก้ว 

461 640461 นางสาว พัณณิตา แก้วบุตร 

462 640462 นางสาว ฟาริดา เพ็ญสูตร 

463 640463 นางสาว กัญญาพร ฝาระม ี

464 640464 นางสาว กัญญารัตน์ เขตรกจิ 

465 640465 นางสาว ศศินา บุญชาย 

466 640466 นางสาว อารดา วรรณทวี 

467 640467 นางสาว ธันยพัฒน์ สิรเิดชาเรืองกลุ 

468 640468 นางสาว ชลีกร เทียนทองสุข 

469 640469 นางสาว วฤณดา เช้ือสิงนวล 

470 640470 นางสาว ณัฎฐณิชา สอนดา 

471 640471 นางสาว สุนิษา ปาระม ี

472 640472 นางสาว จุฑาทิพย ์ พาเสนห่ ์

473 640473 นางสาว กรรณิการ ์ วิบูลย์เพง็ 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 302 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

474 640474 นางสาว นภาพร ศรีทอง 

475 640475 นางสาว อัมพร ขันยา 

476 640476 นางสาว ยุพิน อ้อมชมภู 

477 640477 นางสาว พิญญ์พัชร ์ แก้วไชโย 

478 640478 นางสาว มาริสา บุญญา 

479 640479 นาย นราวิชญ์ เมืองมา 

480 640480 นางสาว นาฎชนก โงสันเทียะ 

481 640481 นางสาว ทิพกมล ใจเดียว 

482 640482 นางสาว สุรรีัตน์ ปรสีุวรรณ 

483 640483 นางสาว สุกัญญา กาเหวา 

484 640484 นางสาว เบญญาทิพธ์ โชติวนกุล 

485 640485 นางสาว นันทพร อ ่าทิม 

486 640486 นางสาว ยุพารัตน์ สมินทอง 

487 640487 นางสาว วรรณนิภา สมบัต ิ

488 640488 นางสาว ธนัญญา แจ่มจ่ารัส 

489 640489 นางสาว ปาริชาติ สีนอร ์

490 640490 นางสาว กิตติยาภรณ์ งามจินาภรณ์ 

491 640491 นางสาว ศุภิสรา คูณหอม 

492 640492 นางสาว จันทกานต์ ถุงจันทร ์

493 640493 นางสาว พรรณิภา นัดทะยาย 

494 640494 นางสาว เบญจวรรณ ปานสุวรรณ 

495 640495 นางสาว สุภาวิดา วรรณา 

496 640496 นางสาว จีราพร อันมาก 

497 640497 นางสาว ชนิตา เปลี ยนแปลง 

หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A1 ห้อง 303 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

498 640498 นางสาว ชลิตา สีดาคุณ 

499 640499 นาย ธีรพงษ์ สุรินทราบรูณ์ 

500 640500 นาย ฉัตร์ณิพัฒน ์ สุริวงษ์ 

501 640501 นางสาว ปาจรีย ์ ชีนะพันธ์ 

502 640502 นางสาว ศศิ นิ่มนวล 

503 640503 นางสาว ศิริการณ์จนา ค าทรัพย ์

504 640504 นางสาว ประภาภรณ์ ปัดทุม 

505 640505 นางสาว สุรีพร กองคูณ 

506 640506 นางสาว กนกพร มะล ิ

507 640507 นางสาว มัลลิกา อัคชาติ 

508 640508 นางสาว หัสยา มาตะลาน 

509 640509 นางสาว ทินประภา พอกพูน 

510 640510 นางสาว อรวรรณ ค าภูษา 

511 640511 นาง รุ่งนภา รูปโอ 

512 640512 นางสาว ณัฐพร รัตนพินิจ 

513 640513 นางสาว วันวิสา ไวนุสิทธ์ิ 

514 640514 นางสาว สโรชา ศิลปชัย 

515 640515 นางสาว ธัญญลักษณ์ เริงวิจิตรา 

516 640516 นาย อานันท์ ภักดีวีรวงศ์ 

517 640517 นางสาว ธวนิดา แก้วขวา 

518 640518 นางสาว สุชานันท ์ อะทะโน 

519 640519 นาย วชิระ ภาพขุนทด 

520 640520 นางสาว เยาวลักษณ์ แสนกระจาย 

521 640521 นางสาว อุทัยวรรณ วงเวียน 

หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A2 ห้อง 101 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

522 640522 นางสาว สุภางค์ แสงพรหม 

523 640523 นางสาว มินตรา สรสิทธ์ิ 

524 640524 นางสาว นุชลี ยิ้มสง่า 

525 640525 นางสาว ศิริลักษณ์ สิมากร 

526 640526 นางสาว นิสาชล สังข์ขาว 

527 640527 นางสาว ธนิสร มาประจวบ 

528 640528 นางสาว ปุณฑริก พอกพูล 

529 640529 นางสาว พณิดา ไชยพัฒน์ 

530 640530 นางสาว ศศิธร สรรพคุณ 

531 640531 นางสาว สุจิตตรา สายแก้ว 

532 640532 นางสาว อาทิตยา การด ี

533 640533 นางสาว ธัญชนก สังข์วาร ี

534 640534 นางสาว ณัชชา ธงตะขบ 

535 640535 นาย กฤตดนัย ช่วยขวัญ 

536 640536 นางสาว อาภัสรา อุตรา 

537 640537 นางสาว วริษา เลี้ยงรักษา 

538 640538 นางสาว บัณฑิตา วงษ์สมบรูณ์ 

539 640539 นางสาว ณัฐณิชา หอมทวนลม 

540 640540 นางสาว จันทิวา แก้วด ี

541 640541 นางสาว น้้าฟ้า ตุ้มทอง 

542 640542 นางสาว ดนุรัตน์ดา ทับทิมไสย 

543 640543 นางสาว ชฎาพร อ้นมั่น 

544 640544 นางสาว ศิวาพร ไพรวัลย ์

545 640545 นางสาว วิภาพร พลนิล 

หน้า 1/1 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A2 ห้อง 102 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
วันสอบ 28 กันยายน 2564 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    24    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

546 640546 นางสาว พิมนภา เทพราษฎร ์

547 640547 นางสาว ไหมแพร ภางาม 

548 640548 นางสาว ชลนท ี หมั่นพลศร ี

549 640549 นางสาว ชุตินันท์ เด่นดวง 

550 640550 นางสาว ศศิภา บุญให ้

551 640551 นางสาว ฐิตาพร แสนประดิษฐ ์

552 640552 นางสาว สโรธร อยู่ทอง 

553 640553 นางสาว ปรีญานุช เขาวิเศษ 

554 640554 นางสาว อรอิน โอสถานนท ์

555 640555 นางสาว ผุสรัตน์ ตาดต่าย 

556 640556 นางสาว พีรญา ทรัพยบ์ุญ 

557 640557 นางสาว วิมลณัฐ วิรัมย ์

558 640558 นางสาว ภัทร์พิชชา วัลบุญ 

559 640559 นางสาว เมธาพร บุพศิร ิ

560 640560 นางสาว สุภัสสรา วรรณฤทธ์ิ 

561 640561 นางสาว พัทยา ไชยศาสตร์ 

562 640562 นางสาว จินตนา นุริตมนต์ 

563 640563 นางสาว ฉัตรตระการ เจริญสุข 

564 640564 นางสาว รุ้งตะวัน เวชโกศล 

565 640565 นางสาว พิมลวรรณ หริ่งกระโทก 

566 640566 นางสาว สุรีย์พร บัวจ ารสั 

567 640567 นางสาว ณัฐกมล สายแวว 

568 640568 นางสาว ชีวาพร กาสีคุณ 

569 640569 นางสาว วรรณวิสา บัวเผื่อน 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ อาคาร A2 ห้อง 201 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

570 640570 นางสาว อวยพร หนูสันเทียะ 

571 640571 นางสาว เบญจมาศ พรพรหมพิพัฒน ์

572 640572 นางสาว กุลธิดา แจ้งสว่าง 

573 640573 นางสาว พัชริดา กาญจนะ 

574 640574 นางสาว นิดาภรณ์ นามกูล 

575 640575 นางสาว รัตติยา ทองฤทธ์ิ 

576 640576 นางสาว นิรมล ทองขาว 

577 640577 นางสาว บุศริน เจริญกจิสพุัฒน ์

578 640578 นางสาว ซูไฮนี มะมิง 

579 640579 นางสาว ปิยะธิดา ชาตรี 

580 640580 นางสาว ฐิติมา มาก าเนิด 

581 640581 นางสาว อนันทิพ ศรีวาที 

582 640582 นาย ศิริศักดิ์ สมบรูณ์ยิ่ง 

583 640583 นางสาว ขนิษฐา ยืนพุทธา 

584 640584 นางสาว อภิริยา ทันพุทธ 

585 640585 นางสาว พรพรรณ พิพัฒนก์ลุ 

586 640586 นางสาว พัชยามณ ผุสด ี

587 640587 นางสาว สุภาพร ดาวเรือง 

588 640588 นางสาว ชุติกาญจน ์ ทีฆะสุข 

589 640589 นางสาว จิตรามาศ มานะดี 

590 640590 นางสาว ปวิชญาดา แสงใส 

591 640591 นาย ปกรณ์ธรรม แตงค า 

592 640592 นางสาว ขวัญนภา ปัดธรรมโย 

593 640593 นางสาว แสงตะวัน จวงสาคร 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

594 640594 นางสาว ศิริวรรณ หอมทวนลม 

595 640595 นางสาว อาริษา ปาล ี

596 640596 นางสาว สุดาทิพย ์ หมื่นหาวงศ์ 

597 640597 นางสาว ภานุชนันทร์ ปัญญา 

598 640598 นางสาว กรกนก เสนาลา 

599 640599 นางสาว โสภาพร ค ามุงคุณ 

600 640600 นางสาว ธนพร เพ็ชรบริบรูณ์ 

601 640601 นางสาว ธิติรัตน์ โฉลกด ี

602 640602 นางสาว จีรวรรณ สอนสัง่ 

603 640603 นางสาว ปาลิตา ชูมี 

604 640604 นางสาว ชฎาสิริ โชตินิธิกร 

605 640605 นางสาว วรารัตน์ ค าขุนทด 

606 640606 นางสาว มณฑิณี สุ่มมาตย ์

607 640607 นางสาว นภัค อยู่ญาติมาก 

608 640608 นางสาว น  าทิพย์ แช่มช้อย 

609 640609 นางสาว ชนาภา โพธ์ิปลัด 

หน้า 1/1 

 


