
 

 

รายชื่อผู้มีสทิธิเ์ข้าสอบ 
หลักสตูรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 

20 พฤษภาคม 2565 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 



 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1304 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
1 650001 นางสาว สุภาภรณ ์ กาละสังข์ 
2 650002 นางสาว พัชริดา บัวภา 
3 650003 นางสาว วิชญาดา ชมมี 
4 650004 นางสาว ณัฐกานต์ หงษ์โต 
5 650005 นางสาว อรทัย งดงาม 
6 650006 นางสาว ปรายฟ้าทิพย ์ เดิมท ารัมย์ 
7 650007 นางสาว พิชญธิดา ครูไชย 
8 650008 นางสาว บัณฑิตา จิตรแจ้ง 
9 650009 นางสาว อภิญญา จันดาโส 
10 650010 นางสาว ภัทราวดี ศรีสุรินทร ์
11 650011 นางสาว ศิริกานต์ กามินทร์ 
12 650012 นางสาว จินต์จุฑา เกตุเสน 
13 650013 นางสาว พรพรหม สมานวงศ ์
14 650014 นางสาว พลอยชล น าเนาว ์
15 650015 นางสาว กัลยรัตน ์ ไตรรัตนกุล 
16 650016 นางสาว ปียานุช มะลิวงค ์
17 650017 นางสาว นิชา วิชาญชัยนันท์ 
18 650018 นางสาว อาธิติยา ถุระพัฒน์ 
19 650019 นางสาว พัชริดา กาญจนะ 
20 650020 นางสาว สุกัญญา เทพแก้ว 
21 650021 นางสาว วรรณกานต์ วิเศษวัชร์ 
22 650022 นางสาว จิตรามาศ มานะดี 
23 650023 นางสาว กมลวรรณ พระประทุม 
24 650024 นางสาว อทิติญา ศรีอ่อน 
25 650025 นางสาว นฤสรณ์ ทันศร ี
26 650026 นางสาว พิมพิไล ค าภา 
27 650027 นางสาว นดา วรสวาสดิ ์
28 650028 นางสาว ณิชกานต์ บัวชัยศรี 
29 650029 นางสาว กานต์ธิดา อนันเทพา 
30 650030 นางสาว สิริรัตน ์ ยิ้มทอง 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1305 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
31 650031 นางสาว สุดารัตน ์ วันสิริโอภาส 
32 650032 นางสาว ณัฐวด ี สุภารังษ ี
33 650033 นางสาว กุลนิษฐ ์ บูรณ์เจริญ 
34 650034 นางสาว น ้าทิพย์ เชี่ยวชาญ 
35 650035 นางสาว พณิดา ไชยพัฒน ์
36 650036 นางสาว ศศิประภา บุญศิร ิ
37 650037 นางสาว กัญชพร สุภาค้า 
38 650038 นางสาว เรืองนภา เสริมทรง 
39 650039 นางสาว ชลลดา รัตนชาติ 
40 650040 นางสาว วนิดา บุตรค้า 
41 650041 นางสาว เกศกนก สุระพินิจ 
42 650042 นางสาว เกวรินทร ์ เอติรัตนะ 
43 650043 นางสาว ยุพาพิน เอี่ยมท้วม 
44 650044 นางสาว เมลาน ี ลั่นจะ 
45 650045 นางสาว โมนิก้า เดลเล โนชี 
46 650046 นางสาว จันทร์จิรา คูณผล 
47 650047 นางสาว กุลวดี สกุลอินทร ์
48 650048 นางสาว วนิดา วงศ์ธรรมสว่าง 
49 650049 นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอ่้า 
50 650050 นางสาว วรรณิศา แก้วหนองยาง 
51 650051 นางสาว รัตนากร คงผาสุข 
52 650052 นางสาว ปิยาพัชร สิงห์หน ู
53 650053 นางสาว นิจวิภา ด้วงสีแก้ว 
54 650054 นางสาว ศุภานัน หลาบหลบ 
55 650055 นางสาว วราภรณ ์ บุดด ี
56 650056 นางสาว ชนิกานต์ โกสุมสวรรค ์
57 650057 นางสาว ฌัฐวิภา โชติฉิม 
58 650058 นางสาว ธัญลักษณ์ ดวดกระโทก 
59 650059 นางสาว จีรนันท ์ เพียรด ี
60 650060 นางสาว ศิริวรรณ ทันวิมา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1309 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
61 650061 นางสาว กัญญาวีร์ ขาวก้านเหลือง 
62 650062 นางสาว เบญจวรรณ สมทราย 
63 650063 นางสาว ศานตมล เพ็งเล็ง 
64 650064 นางสาว ณภัค ปานขลิบ 
65 650065 นางสาว พิจิตรา เทพสุรินทร ์
66 650066 นางสาว ธิติยา มาประสิทธิ์ 
67 650067 นางสาว สบันงา ปิงยา 
68 650068 นางสาว ลลิตา ดอนอิสวน 
69 650069 นางสาว นัฐกานต์ แสงจักษ ์
70 650070 นางสาว สุวนันท์ ทองเกลียว 
71 650071 นางสาว น ้าฝน อินทราพงษ ์
72 650072 นางสาว อัจฉร ี แซ่ตั ง 
73 650073 นางสาว พรพรรณ บุญสันส ี
74 650074 นางสาว วรชิณา พูลเพิ่ม 
75 650075 นางสาว อาทิตยา ภูศรีเทศ 
76 650076 นางสาว ศศิวิมล เตมิยะ 
77 650077 นางสาว จันทิมา สามารถ 
78 650078 นางสาว เพชรรุ่ง ภูษิต 
79 650079 นางสาว อภิสรา ทะนานทอง 
80 650080 นางสาว ธนัฏฐา นานวน 
81 650081 นางสาว สุนิสา ค้าโนนม่วง 
82 650082 นางสาว อมรรัตน ์ วันทอง 
83 650083 นางสาว ปิยะมาศ ประสพภักตร์ 
84 650084 นางสาว ฐิตินันท ์ แสนฟ ู
85 650085 นางสาว ณัฐริกา ทองเอ็ม 
86 650086 นางสาว ญาณัจฉรา น้อยห้างว่า 
87 650087 นางสาว ชนิกานต์ ทิพย์บุญชู 
88 650088 นางสาว รุจิรา พงศ์ธนอรัญ 
89 650089 นางสาว ณิชากร กองไธสง 
90 650090 ว่าที่ ร.ต.หญิง ฉัตรธิพร กาวิโล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1311 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
91 650091 นางสาว กิตติยา ข าขาว 
92 650092 นางสาว อภิญญา อ่อนน่วม 
93 650093 นางสาว จรรยาพร สุดคิด 
94 650094 นางสาว ภัทรวรรณ ทองขาว 
95 650095 นางสาว ธัญชนก ฟังเร็ว 
96 650096 นางสาว ศิรินยา นามเจ็ดส ี
97 650097 นาย ภัทรโชต ิ โคตรพันธ์ 
98 650098 นางสาว จริยา รักษาศร ี
99 650099 นางสาว ณัฐริกา หนูด้วง 
100 650100 นางสาว ธิดาทิพย์ อินทร์กัน 
101 650101 นางสาว พนิดา แดงงาม 
102 650102 นางสาว สุณิษา เที่ยงอยู ่
103 650103 นางสาว แสงตะวัน มาลานิตย์ 
104 650104 นางสาว นิชนันท์ ตนะทิพย์ 
105 650105 นางสาว สุกัญญา เครือถา 
106 650106 นางสาว อธิชา ใจซื่อ 
107 650107 นางสาว พรรณิภา ช้อยชด 
108 650108 นางสาว แพรวนภา กมลจิตร 
109 650109 นางสาว ปลัดดา ศรีทองปลอด 
110 650110 นางสาว พลอยไพลิน ชนะรินทร์ 
111 650111 นางสาว มิ่งกมล คนบุญ 
112 650112 นางสาว ชลันธร สงประหยัด 
113 650113 นาย นายพิชญ์ดนัย ว่องไวเมธ ี
114 650114 นางสาว จิริภัทร เรียงพัฒน ์
115 650115 นางสาว มาริษา แน่นอุดร 
116 650116 นางสาว พิมลดา จันทร์แย้ม 
117 650117 นางสาว รัตน์ติยากร บุญครอง 
118 650118 นางสาว ปริยะฉัตร อุดมศร ี
119 650119 นางสาว กนกวรรณ หวันเหล็ม 
120 650120 นางสาว มุทิตา นันทราช 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1312 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
121 650121 นางสาว ชุติมา นันตะภักดิ์ 
122 650122 นางสาว พิลาสินี ลิไธสง 
123 650123 นาย สุวัฒน ์ แสงไสว 
124 650124 นางสาว ธันยพัฒน ์ สิริเดชาเรืองกลุ 
125 650125 นางสาว เพชรรัตน ์ ธนะวงค์ 
126 650126 นางสาว พรสวรรค ์ เชิดเธอ 
127 650127 นางสาว นภาพร จินา 
128 650128 นางสาว พัดชา เสียงล ้า 
129 650129 นางสาว ศศิธร หาญชัย 
130 650130 นางสาว กนิษฐา ถังนอก 
131 650131 นางสาว ญาณิศา ไชยพาลี 
132 650132 นางสาว เจนจิรา รักนาค 
133 650133 นางสาว จุรีภรณ์ เดชเดี่ยว 
134 650134 นางสาว ณิชากร พัฒนาภรณ ์
135 650135 นางสาว อิสราภรณ ์ ผิวจันทร ์
136 650136 นางสาว ชลธิดา วรกฎสูงเนิน 
137 650137 นางสาว วันวิสาข ์ เชื อแก้ว 
138 650138 นางสาว มลิดา แสงสง่า 
139 650139 นางสาว พัชราภรณ์ เขียวค้าสุข 
140 650140 นางสาว จิรัฐิติกาล เจติยะกุล 
141 650141 นางสาว มาริษา ไทยเจริญ 
142 650142 นางสาว ชฎาสิริ โชตินิธิกร 
143 650143 นางสาว ลลิตา แจ้งสว่าง 
144 650144 นางสาว สุรัสวด ี วงศ์ไม้เงิน 
145 650145 นางสาว สิริพร บุญรอด 
146 650146 นางสาว ศิรัญญา ทองม ี
147 650147 นางสาว นฤมล ประเสริฐสุข 
148 650148 นางสาว สุธิดา รักษา 
149 650149 นางสาว นงลักษณ์ คณะเวช 
150 650150 นางสาว อภิญญา คงจาด 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1402 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
151 650151 นางสาว สุพัทยา ค าแดง 
152 650152 นางสาว ธิตาภา ดีม่ัน 
153 650153 นางสาว เบญญทิพย ์ ปัดภัย 
154 650154 นางสาว อรัญญา ถนอมสมบูรณ์ 
155 650155 นางสาว จารว ี สามทอง 
156 650156 นางสาว ศศิธร พลพทักษ ์
157 650157 นางสาว สุทธิการนต์ อัปมะโน 
158 650158 นางสาว ณัฐกมล เสริฐพรรนึก 
159 650159 นางสาว พรพิมณ ชัยลิ้นฟ้า 
160 650160 นางสาว นริตา งอกก าไร 
161 650161 นางสาว ชมพูนุช ชาญณรงค์ 
162 650162 นางสาว ไหมแพร ภางาม 
163 650163 นางสาว ปาณิสรา แดงโต 
164 650164 นางสาว อารีรัตน์ ช่วยชูหนู 
165 650165 นางสาว สราญตา พรมทองบุญ 
166 650166 นางสาว พิรดาภร มารทอง 
167 650167 นางสาว จิรัฏฐิพร ทองอินทร ์
168 650168 นางสาว ปวริศา กาฬภักดี 
169 650169 นางสาว วราล ี ชุมเอียด 
170 650170 นางสาว ณัฐธยาน์ แก้วหาวงษ์ 
171 650171 นางสาว ณัญญ์ณิชา ก๋าสุ 
172 650172 นางสาว นริศรา โพธิ์ชัยเลิศ 
173 650173 นางสาว ณัฐพร จ าปาทอง 
174 650174 นางสาว อังคณา ชมภู 
175 650175 นางสาว สุวิจักขณ ์ ทองสุข 
176 650176 นางสาว สุมินทร์ตา ทองสิน 
177 650177 นางสาว ศรุชา หงษ์สมุทร 
178 650178 นางสาว พรพิมล ล่องลอย 
179 650179 นางสาว สาธิดา จีนประชา 
180 650180 นางสาว ศิริกันยา สืบศร ี
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1403 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
181 650181 นางสาว ฮารียา หมู่อ าหมัดยู่โซะ 
182 650182 นางสาว ชลธิชา พลกูล 
183 650183 นางสาว ลลิตา แสนเกียง 
184 650184 นางสาว ป่ินปินัทธ์ เพ็ชรมนต์ 
185 650185 นางสาว ธนัชพร ทับศร ี
186 650186 นางสาว ณัฐสิน ี ฐานะยั่งยืน 
187 650187 นางสาว พัชริดา แก่นกุหลาบ 
188 650188 นางสาว วิสุดา พลแสน 
189 650189 นางสาว ลดามาศ แก้วชัยยา 
190 650190 นางสาว ฐิติรัตน์ วงค์พิมสอน 
191 650191 นางสาว เมย์ธิณี หอมโหลก 
192 650192 นางสาว ศศิกานต์กมล กองแก้ว 
193 650193 นางสาว พัชรินทร ์ ทิพวงค ์
194 650194 นางสาว จตุพร มีดินด า 
195 650195 นางสาว ชญานิษฐ ์ สวัสด ี
196 650196 นางสาว ภัทราพร ฉิมพาล ี
197 650197 นางสาว ภรวิ ขันค านันต๊ะ 
198 650198 นางสาว จิราพรรณ วิหางหงษ์ 
199 650199 นางสาว ทิพวรรณ สุขลิ้ม 
200 650200 นางสาว ธัญญาพร ปะหุปะเม 
201 650201 นางสาว จุฑานิศฐ ์ ศักดิ์ภิรมย์ 
202 650202 นางสาว เปรมฤด ี ผลาหล 
203 650203 นางสาว อาทิตยา สารมะโน 
204 650204 นางสาว พรชิตา ถิตย์บุญครอง 
205 650205 นางสาว อชิรญาณ ์ เคนจัตุรัส 
206 650206 นางสาว ปาณิสรา ชัยนิชู 
207 650207 นางสาว จิรปัญญา วิเศษชู 
208 650208 นางสาว พิชชานุช พลชนะ 
209 650209 นางสาว ชาลิสา สาริพัฒน ์
210 650210 นางสาว วรรณา เหล่าสูงเนิน 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1404 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
211 650211 นางสาว อนิสรา อักษรพาล ี
212 650212 นางสาว ปาณิสรา ตันพานิช 
213 650213 นางสาว แพรพัสสา เดชมาก 
214 650214 นางสาว ณิชาพร เชื้อจาด 
215 650215 นางสาว ชลธิชา ขวัญมงคลทอง 
216 650216 นางสาว จีรนุช สว่างโสดา 
217 650217 นางสาว ชัชชฎา คงนานดี 
218 650218 นางสาว เพ็ญพิชชา ทองด ี
219 650219 นางสาว ฉัตรวิภา สีชมภ ู
220 650220 นางสาว อุมาภรณ ์ ศรีเพชร 
221 650221 นางสาว แคทรียา ปรีประชา 
222 650222 นางสาว นีรนุช ทัดศร ี
223 650223 นางสาว ชนัชชา เพตะกร 
224 650224 นางสาว นภัสสนันท ์ ประชาสุข 
225 650225 นางสาว ดุษฎ ี บุญถนอม 
226 650226 นางสาว นัฐชา เคนอุทุม 
227 650227 นางสาว จารุวรรณ บุญอินทร ์
228 650228 นางสาว สุกัญญพร ศรีใจอินทร ์
229 650229 นางสาว กัญญาภัค สีค า 
230 650230 นางสาว ทาริกา ภูหงไชย 
231 650231 นางสาว ชลธิฌา พรมมา 
232 650232 นางสาว ศิริรัตน์ บัวลอย 
233 650233 นางสาว ภรัณยา เพิ่มไธสง 
234 650234 นางสาว สุภาพร ชวคุณาภรณ์ 
235 650235 นางสาว นาริศา ปู่ทา 
236 650236 นางสาว ธาริน ี สาลาด 
237 650237 นางสาว ชุติมา รุ่งเรือง 
238 650238 นางสาว เกวลิน บับภี 
239 650239 นางสาว พิยดา ขุนคงมี 
240 650240 นางสาว มัตติกา เพชรตา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1405 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
241 650241 นางสาว นิศา ชิตนุรัตน์ 
242 650242 นางสาว โชติมา กระต่ายเทศ 
243 650243 นางสาว ธัญกร ศิร ิ
244 650244 นางสาว สุขฤทัย คงคา 
245 650245 นางสาว ธัญชนก ปันแสน 
246 650246 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีรัตน์ 
247 650247 นางสาว ศุภาพิชญ์ วรรณโสกเชือก 
248 650248 นางสาว วรัทญา แคะมะดัน 
249 650249 นางสาว กชกร ใชชะนะ 
250 650250 นางสาว วิภาวด ี ชาตาพุทธิสวรรค ์
251 650251 นางสาว อรจิรา ตั้งเส้ง 
252 650252 นางสาว ภวรัญชน์ พรหมศรี 
253 650253 นางสาว ภิญญาพัชญ์ หม่ันคิด 
254 650254 นางสาว ปริชาติ ถีทัน 
255 650255 นางสาว ฉัตรฎิภาณ เขียวออ่น 
256 650256 นางสาว ณัฐนันท ์ พ่วงสกุล 
257 650257 นางสาว อรัญญา ทองโคตร 
258 650258 นางสาว สุธาทิพย ์ ส่งศร ี
259 650259 นางสาว วิภาภรณ ์ อิ่มคล้าย 
260 650260 นางสาว สัจจาภรณ ์ ยิ้มวงษ์ 
261 650261 นางสาว พิชญา บัวดก 
262 650262 นางสาว ศรัณยา บุญรัก 
263 650263 นางสาว จีรวรรณ งามสง่า 
264 650264 นางสาว ปาริชาติ พานิช 
265 650265 นางสาว เกศราภรณ ์ เจริญสุข 
266 650266 นางสาว นครินทร ์ นันต๊ะ 
267 650267 นางสาว มัณฑนา รามสงค ์
268 650268 นางสาว จันทิรา ประเสริฐ 
269 650269 นางสาว วิริยา สังฆพันธุ ์
270 650270 นางสาว อังศินันต ์ สุประก า 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1408 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
271 650271 นางสาว สุภาลิณ ี แทบทาม 
272 650272 นางสาว ริฟอะห ์ ตีเงาะ 
273 650273 นางสาว ประภัสรา วงศ์ลังกา 
274 650274 นาย จักรภัทร เพ็ญกุล 
275 650275 นางสาว ศศิวิมล กองแก้ว 
276 650276 นางสาว วภาพร ทองประโคน 
277 650277 นางสาว ณานุตา หนูด า 
278 650278 นางสาว อารียา ฉิมมากรม 
279 650279 นางสาว พณัฐดา ทานะมัย 
280 650280 นางสาว นภเกตน ์ แซ่เหง่า 
281 650281 นางสาว กัณฐิกา ค าวิน 
282 650282 นางสาว สุพัตตรา โกวฤทธิ ์
283 650283 นางสาว กมลวรรณ จุลพงศ์ 
284 650284 นางสาว ฤทัยทิพย ์ รัตนราศรี 
285 650285 นางสาว ขวัญฤทัย ก่อกิ้มเส้ง 
286 650286 นางสาว บวรรัตน ์ สุทธิแสน 
287 650287 นางสาว สิริยากร เอี่ยมคุ้ย 
288 650288 นางสาว ศุภลักษณ์ สงทิพย ์
289 650289 นางสาว มุนินทร์ บุญคะเณ 
290 650290 นางสาว สุวนันท์ เนตรมุข 
291 650291 นางสาว แก้วตา อุตรศาสตร ์
292 650292 นางสาว ปวิตรา สีแสง 
293 650293 นางสาว ธัญญลักษณ ์ รัตนวงศ์แข 
294 650294 นางสาว ปาณิสรา ออตเล่ง 
295 650295 นางสาว สิรัญญา ช่วยนุกูล 
296 650296 นางสาว สุนาร ี วันธิกุล 
297 650297 นาย อมเรศ บัวล้อมใบ 
298 650298 นางสาว นันท์นภัส เต่งใหญ ่
299 650299 นางสาว ศศิชา กรรณภูต ิ
300 650300 นางสาว อังคณา ทิพวรรณ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1409 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
301 650301 นางสาว ทิพานัน เขียวน้อย 
302 650302 นางสาว มัฒฐณิฎา แก่นส าโรง 
303 650303 นางสาว ธัญญลักษณ ์ ณ ตะวัน 
304 650304 นางสาว ภัทรวิจิตรา ข่วงทิพย ์
305 650305 นางสาว ญารินดา แอหลัง 
306 650306 นางสาว มาริสา หอมหวล 
307 650307 นางสาว ภัทรวดี เก่งการเรือ 
308 650308 นางสาว กัลมานี หะยีสะเเลเเม 
309 650309 นางสาว เจนจิรา แสนโท 
310 650310 นางสาว รัชฎาภรณ์ กุลพันธ์ 
311 650311 นางสาว สุดารัตน ์ สายไหม 
312 650312 นางสาว วราพร ฝางค า 
313 650313 นางสาว ชัญญานุช ดาวเปียก 
314 650314 นางสาว ยะลา หงษ์ทอง 
315 650315 นาย ฐานพัฒน ์ ภัทรพัชรกุล 
316 650316 นางสาว นริศรา จันดารักษ ์
317 650317 นางสาว เกตุสุดาพร บุญม ี
318 650318 นางสาว สุดารัตน ์ จันทร์ออ่น 
319 650319 นางสาว วรรณวล ี อรุณ 
320 650320 นางสาว นิลาวรรณ แสงสว่าง 
321 650321 นางสาว พัชญ์พิดา ทองค า 
322 650322 นางสาว แคทรียา เจริญเนตร 
323 650323 นางสาว พิมพกานต์ งามนิมิตร์ 
324 650324 นางสาว กัญญลักษณ์ อ  าเงิน 
325 650325 นางสาว ปาริฉัตต ์ ด าด ี
326 650326 นางสาว ชญาภา เกตุค้างพลู 
327 650327 นางสาว รัชนีกรณ์ ปานบุญ 
328 650328 นางสาว สุวนันท์ เซียงโหล 
329 650329 นางสาว ชาลิสา สิงห์โตงาม 
330 650330 นางสาว ธัญลักษณ์ เลิศวนาไพศาล 

หน้า 1/1 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1410 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
331 650331 นางสาว รัตนาภรณ ์ ช้ินเขมจารี 
332 650332 นางสาว จินนา ชุมแวงวาปี 
333 650333 นางสาว ชลิตา ชุมสีดา 
334 650334 นางสาว วรนิษฐา อ่อนศร ี
335 650335 นางสาว นารินทร รูปสม 
336 650336 นางสาว วิภาพร บัวทุม 
337 650337 นางสาว พรรณพสา บุญเกิด 
338 650338 นางสาว พิชญานิน สันป่าแก้ว 
339 650339 นางสาว พัทธ์ธีรา สิทธิกรรม 
340 650340 นางสาว นิลกาญจน ์ วิชัยวงษ์ 
341 650341 นางสาว ฉันทพิชญาภรณ ์ นามรัตน์ 
342 650342 นางสาว กัลยา สีพา 
343 650343 นางสาว ปิยธิดา มณีโชติ 
344 650344 นางสาว ชาลิณ ี พร้อมสระน้อย 
345 650345 นาย คณาพล พิณสาร 
346 650346 นางสาว สาธนี ทองลาด 
347 650347 นางสาว กุลณัฐ บุญนฤมิตร 
348 650348 นางสาว จิตรลัดดา สร้างทองค า 
349 650349 นางสาว วรรณพิมล ศรีชุม 
350 650350 นางสาว จีระภา เพ็ชรจ ารัส 
351 650351 นางสาว คีตญา สุวิชยายนต์ 
352 650352 นางสาว ตรีนุช เหล่าพิทักษ์โยธิน 
353 650353 นางสาว นลิน ี ฤทธิเดช 
354 650354 นางสาว กฤตมุข แก้วทันใจ 
355 650355 นางสาว ธนิดา สังข์แก้ว 
356 650356 นางสาว ชลิตา สีสุรินทร ์
357 650357 นางสาว วาสนา พะวงษ ์
358 650358 นางสาว วรินทร จุลส าอาง 
359 650359 นางสาว ภณิดา สุภาวาท 
360 650360 นางสาว กานต์ติมา กุลขลา 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1411 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
361 650361 นางสาว สุพพัตรา ถ ้าใหญ ่
362 650362 นางสาว อนันตญา ประชุมวงศ์ 
363 650363 นางสาว ภัสสรีวัณณ์ อ ้าสันเทยีะ 
364 650364 นางสาว ปวีณา ถุงน ้าค้า 
365 650365 นางสาว ศิรินันท ์ ขันทะปา 
366 650366 นางสาว พรรณี หงษ์สัมฤทธิ ์
367 650367 นางสาว กาญจนา ต่วนสูงเนิน 
368 650368 นางสาว กัสมา จ้านงกิจ 
369 650369 นางสาว กษิรา ค้าสม 
370 650370 นางสาว ญนันทนิยา กองพงษ์ 
371 650371 นาย อ้าพล หอมจันทร์ 
372 650372 นางสาว ชลพรรษ เทียนสมบูรณ ์
373 650373 นางสาว ปิยรัตน ์ รัศมีทอง 
374 650374 นางสาว สุรีพร จัดงูเหลอืม 
375 650375 นางสาว รุจิรา พันชน 
376 650376 นางสาว ปริญญาพร แสงประสิทธิ ์
377 650377 นางสาว สุภาวดี บัวพา 
378 650378 นางสาว นาร ี ทานัน 
379 650379 นางสาว วาราดา แก้วจันทร์หล้า 
380 650380 นาง พัชรี วานดอร์มาล 
381 650381 นาย คณาวุฒิ ชีเจ็ดริ ว 
382 650382 นางสาว ปายวิมล แสนพันธ์ 
383 650383 นางสาว พรรณิภา วรรณขาม 
384 650384 นาย นพรัตน์ วิลัยหล้า 
385 650385 นางสาว นริศรา มะโนกาศ 
386 650386 นางสาว กรรธิดา ชัยชะนะ 
387 650387 นางสาว อมลณัฐ จิตติศักดิ ์
388 650388 นางสาว ชญาดา แดวาคม 
389 650389 นางสาว อินทุอร ภูมิมิตร์ 
390 650390 นางสาว กมลฉันท์ รุ่งเป้า 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1502 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
391 650391 นางสาว อาทิตยา สตากล้า 
392 650392 นางสาว อักษราภัค นามปรกอบ 
393 650393 นางสาว นรินทิพย์ เครือค า 
394 650394 นางสาว ธาริณ ี จันไตรรัตน์ 
395 650395 นางสาว อายูมัสนิษา เยาะมะ 
396 650396 นางสาว กนกพร ลือชัย 
397 650397 นางสาว ธัญสิร ิ ปรีวาสนา 
398 650398 นางสาว ณัฐธิดา ภิรมย์ไพศาล 
399 650399 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียานุช วรรณพฤกษ์ 
400 650400 นางสาว ธนพร เพ็งจันทร ์
401 650401 นางสาว วารุณ ี ยอดยิ่ง 
402 650402 นางสาว ศิริวรรณ วิเศษ 
403 650403 นางสาว บางอร พนาอุดม 
404 650404 นางสาว ธิดารัตน์ เบญพาด 
405 650405 นางสาว สุฑาทิพย ์ พุ่มแย้ม 
406 650406 นางสาว วงเดือน ภูมิรัตน์ 
407 650407 นางสาว สุธิมา สมีเพ็ชร 
408 650408 นางสาว ปิยะฉัตร วงค์ปัน 
409 650409 นางสาว วนัสนันท์ จันทร์ช้าง 
410 650410 นาย ชยานันท์ ขันแปง 
411 650411 นางสาว ณัฐมน ดวนใหญ ่
412 650412 นางสาว ซากีเร๊าะห ์ มีแฮ 
413 650413 นางสาว ชุติมา ทองคุ้มภัย 
414 650414 นางสาว อินทิรา เอ็มชัยภูม ิ
415 650415 นางสาว อารีรัตน์ วารีเจริญ 
416 650416 นาง วาสนา เอี่ยมรอด 
417 650417 นางสาว ธิดาภรณ์ บุญคงแก้ว 
418 650418 นางสาว สัตตบงกช สมสอาด 
419 650419 นางสาว นภสร รัตนพันธ์ 
420 650420 นางสาว ชนม์นิภา แก้วกลม 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1503 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
421 650421 นางสาว บัณฑิตา สรรพสมบูรณ ์
422 650422 นางสาว ณัฐริกา ล าภา 
423 650423 นางสาว อทิตยา วิเศษดรหวาย 
424 650424 นางสาว นันทิชา บ่อโทนค า 
425 650425 นางสาว ณัฐรุจา บิณฑวิหค 
426 650426 นางสาว กมลพรรณ วิเศษ 
427 650427 นางสาว บาจรีย์ ธรรมพรวาณิช 
428 650428 นางสาว ปานปภัส บุญบรรลุ 
429 650429 นางสาว พิมพ์พา ชินบุตร 
430 650430 นางสาว วัชรีพร ปฐมสันติพงศ์ 
431 650431 นางสาว จุฑาภรณ ์ บัวขาว 
432 650432 นางสาว ณัฏฐณิชา บัวค า 
433 650433 นางสาว มนธกานต์ เนตรใส 
434 650434 นางสาว อรพรรณ วรรณศิร ิ
435 650435 นางสาว กัณฑนา ตังทะนาม 
436 650436 นางสาว วรรณวร ี โพธาราม 
437 650437 นางสาว ณัฐกานต์ เกิดสุวรรณ ์
438 650438 นางสาว ศิวิมล อัศวภูมิ 
439 650439 นางสาว อารยา ศรีหาบุตร 
440 650440 นางสาว ศิรัญญา พุ่มจันทร์ 
441 650441 นางสาว วารุณ ี ทบวงษ ์
442 650442 นางสาว วรนุช โพธิสม 
443 650443 นางสาว ศิริมณีรัตน์ สีหาบุตร 
444 650444 นางสาว ปัญญาภรณ์ สมัยสงค ์
445 650445 นางสาว นีรชา จันทร์สว ี
446 650446 นางสาว เสาวภา สมตัว 
447 650447 นางสาว วิสา ทองศร ี
448 650448 นางสาว กาญจนา ศศิพนมทอง 
449 650449 นางสาว พรสุภา ญาณะวัฒน ์
450 650450 นางสาว ธริกา พิมพ์บึง 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1504 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
451 650451 นาย นพเก้า สุนทรวิภาต 
452 650452 นางสาว พัฒยาพร ศรีจันทร ์
453 650453 นางสาว รจิตพิชญ ์ สมจิตร 
454 650454 นางสาว เบญจวรรณ สมอไทย 
455 650455 นางสาว ธัสนันท์พร ทรงประดิษฐ์ 
456 650456 นางสาว จุฬาลักษณ ์ เกษรจันทร ์
457 650457 นางสาว กัลยากร ศรีรื่น 
458 650458 นางสาว วรารัตน์ สินสวัสดิ ์
459 650459 นางสาว ปนัดดา บัวลา 
460 650460 นางสาว สุภัสสรา บุญเลิศ 
461 650461 นางสาว บุญรัตน ์ บุญชู 
462 650462 นาย ภีมรภัคน์ ใสญาติ 
463 650463 นางสาว กมลพร มุสิกะทัน 
464 650464 นางสาว อริสา ประนมเขตร 
465 650465 นางสาว ธัญชนก สังข์วาร ี
466 650466 นางสาว วินัฐชา พูลสาริกิจ 
467 650467 นางสาว นิภาพร สุขอ่่า 
468 650468 นางสาว กรกนก เป็นพนัสสัก 
469 650469 นางสาว จุลินทิพย ์ เพ็ชรตะก่ัว 
470 650470 นางสาว ปวีณา พิมพ์ชัยภูมิ 
471 650471 นางสาว ศรัญญา โมร ี
472 650472 นางสาว โชติรส บัวงาม 
473 650473 นางสาว ศิริลักษณ์ อ่อนด ี
474 650474 นางสาว เจนจิรา เจริญไชย 
475 650475 นางสาว อรอนงค์ เพียรการ 
476 650476 นางสาว จารุวรรณ ศิร ิ
477 650477 นางสาว พรพิมล ด้วงเสียว 
478 650478 นางสาว ภาวิดา สินสวัสดิ ์
479 650479 นางสาว ณัฏยา พิมภา 
480 650480 นางสาว วิชยานันท ์ ทานให้ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1505 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
481 650481 นางสาว ระพีภัทร ตาเมือง 
482 650482 นางสาว สุนิตา ดวงศิลา 
483 650483 นางสาว นันทัชพร ปีด ู
484 650484 นางสาว เสาวลักษณ ์ นวลเเสง 
485 650485 นางสาว รุจีรดา จันทร์ทอง 
486 650486 นางสาว สุธาทิพย ์ สร้อยสูงเนิน 
487 650487 นาย เกรียงศักด์ิ ปัญญางาม 
488 650488 นาย คริส วัฒนกิจโสภณกุล 
489 650489 นางสาว เกศรินทร์ ค ารังษี 
490 650490 นางสาว ภัชรา ค าวิบูลย์ 
491 650491 นางสาว สิตานันท์ อินทร์แจง 
492 650492 นางสาว ฟารีดา ใบศลสกุณี 
493 650493 นางสาว อาร ี นันทบุตร 
494 650494 นางสาว ปาซีลา กามา 
495 650495 นางสาว ฐิติพร หลงกลาง 
496 650496 นางสาว สุมิตา นิมา 
497 650497 นางสาว ธิดารัตน์ บ่าพิมาย 
498 650498 นาย ณชวินทร์วัฒน์ พุ่มวงค์ 
499 650499 นางสาว กายทิพย์ เหลืองประทีป 
500 650500 นางสาว ประณุมาตร์ อ่อนแสง 
501 650501 นางสาว อริษา ลูกจันทร ์
502 650502 นางสาว สุกัญญา อ้อยหวาน 
503 650503 นางสาว กรรณิกา ฟองระย้า 
504 650504 นางสาว ชนิกานต์ แสงสุข 
505 650505 นางสาว เจนจิรา รอดแก้ว 
506 650506 นางสาว กชกร อนุชน้อย 
507 650507 นางสาว พีรญา ทรัพย์บุญ 
508 650508 นางสาว ประกายดาว บุญยิ้ม 
509 650509 นางสาว รสสุคนธ์ ภูวังเเทบ 
510 650510 นางสาว จิรารัตน ์ กองรัตน ์
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1508 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
511 650511 นาย พิตตินันท ์ พรงาม 
512 650512 นางสาว ศศินารัตน์ เอี่ยมละออง 
513 650513 นางสาว พนิตา โล่ห์ค า 
514 650514 นางสาว ศรีสุดา ค าศรี 
515 650515 นางสาว รัตติกร ปักการะสัง 
516 650516 นางสาว พรลิตา มาอินราช 
517 650517 นางสาว อัญชล ี โสมณวัตร์ 
518 650518 นางสาว สายชล มายืนยง 
519 650519 นางสาว ฮามีด๊ะ สาและ 
520 650520 นางสาว ธนภรณ์ ศิรินาค 
521 650521 นางสาว อุณณดา อินมา 
522 650522 นางสาว ณัฐดา ลืออ้าย 
523 650523 นางสาว ฟาตอนียะห์ ยูโซะ 
524 650524 นางสาว ชลิดา พูลเพิ่ม 
525 650525 นางสาว พิมพ์ลภัส แสงพรหม 
526 650526 นางสาว สุภาวิณี มุกข์ดามัน 
527 650527 นางสาว รามาวด ี ขันทองด ี
528 650528 นางสาว ณิชกานต์ นามพิมาย 
529 650529 นางสาว กมลชนก เดชสุวรรณ 
530 650530 นางสาว เพ็ญกัลยา จันทเลิง 
531 650531 นางสาว ชลิตา จันทร์ปรุง 
532 650532 นางสาว กัญยาณ ี ศรีประเสริฐ 
533 650533 นางสาว เบญจวรรณ ปานสุวรรณ 
534 650534 นางสาว สินีรัตน ์ บุตรแสน 
535 650535 นางสาว จงจิตร ใฝ่สิริเลิศ 
536 650536 นางสาว ศิรินทิพย์ อินรงค์ 
537 650537 นางสาว ปรียาภัทร ยลวิลาศ 
538 650538 นางสาว ลลิตา คุณปัญญา 
539 650539 นางสาว กนกวรรณ จีนา 
540 650540 นางสาว นรีกานต์ บุญเดช 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1509 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
541 650541 นางสาว นูรไลลา หะยีดาโอะ 
542 650542 นางสาว ธาริณ ี เสนนอก 
543 650543 นางสาว พัณณิตา แก้วบุตร 
544 650544 นางสาว อิศราวัลย ์ ทองอร่าม 
545 650545 นางสาว ณัฐชยา ชูเชิด 
546 650546 นางสาว อัญชล ี ค าศรี 
547 650547 นางสาว ศิริพร นามศิริ 
548 650548 นางสาว ศุภลักษณ์ อัครจันทร ์
549 650549 นางสาว อรวรรณ ์ เผ่าตุ้ย 
550 650550 นางสาว รศนา ไชยสิน 
551 650551 นางสาว ปิยมาภรณ์ ช้างสาร 
552 650552 นาย ปรมิณ นาคเอี่ยม 
553 650553 นางสาว ณัฐชยา พรหมขวัญ 
554 650554 นางสาว อรรถวด ี ทั่งทอง 
555 650555 นางสาว นันท์นภัส ทองขาว 
556 650556 นางสาว ภัทรวรินทร ์ เอี่ยมศร ี
557 650557 นางสาว ฐิติมา เฟื่องภูเขียว 
558 650558 นาย กัมปนาท เมฆาวรรณ์ 
559 650559 นางสาว อมรรัตน ์ ศรีแสน 
560 650560 นางสาว สุมัทนา สมรูป 
561 650561 นางสาว ธัญญารัตน์ โมราสิทธิ ์
562 650562 นางสาว กุลชนก แบบกัน 
563 650563 นางสาว สุนิตา แย้มบาน 
564 650564 นางสาว รัตติการ บุญแผ้ว 
565 650565 นางสาว ชลธิชา เพ็ชรแสง 
566 650566 นางสาว รพีพร หิงไธสง 
567 650567 นางสาว นฤมล กระแสสินธ ์
568 650568 นางสาว ประกายดาว แสงตะเคียน 
569 650569 นางสาว กัลยารัตน ์ มั่งมี 
570 650570 นางสาว อัญชัน เมืองโคตร 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1510 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
571 650571 นางสาว สุธาทิพย ์ ภักดีพลเดช 
572 650572 นางสาว อารีรัตน์ มะลีลี 
573 650573 นางสาว เมษา ทิพรองพล 
574 650574 นางสาว จุฬารัตนา คงถาวร 
575 650575 นางสาว ไพจิตร หล้าจ ู
576 650576 นางสาว อัญชล ี มิลเจริญ 
577 650577 นางสาว ธีรรินทร ์ ศุภวัฒนาวรานันท์ 
578 650578 นางสาว โสภาพร ค ามุงคุณ 
579 650579 นางสาว ธนารัตน ์ เด่นเวหา 
580 650580 นางสาว กุลยนัท เจิมจันทร์ทึก 
581 650581 นางสาว จิตติมา จันทรพิทักษ ์
582 650582 นางสาว กัลยาณ ี จีนโก๊ว 
583 650583 นางสาว บุษยามาศ หารัญดา 
584 650584 นางสาว พรปวีณ์ งานสลุง 
585 650585 นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์พินิจ 
586 650586 นางสาว สุชานันท ์ หาญละคร 
587 650587 นางสาว นิตยา สุขหวาน 
588 650588 นางสาว ปฐมพร ไชยนาม 
589 650589 นางสาว สิริกัญญา ไม่เศร้า 
590 650590 นางสาว ชลธิชา ชุมปลา 
591 650591 นางสาว สุภาวดี สารทรัพย ์
592 650592 นางสาว ชญาดา ธัมมา 
593 650593 นางสาว วิภาวด ี กลมสร้อย 
594 650594 นางสาว รัตติกาญ ลาค า 
595 650595 นางสาว วิชญาพร แก้วสีเคน 
596 650596 นางสาว โยษิตา สุทธิวรา 
597 650597 นางสาว ญาณิน ปรีชาชาญ 
598 650598 นางสาว ธาราทิพย์ จูมเกต ุ
599 650599 นางสาว ปนัดดา มะสุริน 
600 650600 นางสาว กิตติมา ยอดระบ า 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1511 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
601 650601 นางสาว มาลินี สิงห์สนั่น 
602 650602 นางสาว ศิริวรรณ พรมศรีแก้ว 
603 650603 นาย เมธาวี ง้าวแหลม 
604 650604 นางสาว ลัดดาวัลย ์ กล่อมกระโทก 
605 650605 นางสาว สิรินันท ์ ปริญญเสว ี
606 650606 นางสาว ดวงสมร สุพล 
607 650607 นางสาว โสรยา พรมปัญญา 
608 650608 นางสาว โสมสุดา ชูแสง 
609 650609 นางสาว กชกร สีทะเล 
610 650610 นางสาว บัณฑิตา พวงทอง 
611 650611 นางสาว แสงนภา นากขาว 
612 650612 นางสาว ศิรินภา เจนเขตรกิจ 
613 650613 นางสาว สุนิตา สอนวงษา 
614 650614 นาย พีรวัตร โฉมยงค ์
615 650615 นางสาว อัสวาณ ี หินะ 
616 650616 นางสาว กมลวรรณ เทียนหอม 
617 650617 นางสาว สุดารัตน ์ สมพร 
618 650618 นางสาว ณัฐชา เต็มพร้อม 
619 650619 นางสาว ปราณิสา แก้วโยธา 
620 650620 นาย อรรถชัย ฝอยฝน 
621 650621 นางสาว วรารัตน์ ค าด ี
622 650622 นางสาว วรรณฤดี ชะแรราช 
623 650623 นางสาว นฤมล ชัยชนะ 
624 650624 นางสาว ทิพธิรา ธรรมสละ 
625 650625 นางสาว สุธิตา เกลาเกลี้ยง 
626 650626 นางสาว ทิพย์ภาวรรณ ลินลา 
627 650627 นางสาว พงษ์พัชรา เดชอุทัย 
628 650628 นางสาว รวิชา บุญเรือง 
629 650629 นางสาว ณามาดา นิ่มภัทรสกุล 
630 650630 นาย ณัฐิวุฒิ สาระสุข 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1702 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
631 650631 นางสาว ศศิกานต์ ฟักเขียว 
632 650632 นางสาว กัลยรัตน ์ เกษมราษฎร ์
633 650633 นางสาว หทัยชนก แก้วสนิท 
634 650634 นางสาว ปวรรัตน ์ บุตรจันทร์ 
635 650635 นางสาว ณัฐฐาพร อาจณวัฒน ์
636 650636 นางสาว เจนจิรา รจนา 
637 650637 นางสาว ศศิธร สุวรรณไชยรบ 
638 650638 นางสาว กชนิกา จองจรรยา 
639 650639 นางสาว วราภรณ ์ ทัพสมบัต ิ
640 650640 นางสาว ผกาวรรณ จันทร์สิงห ์
641 650641 นางสาว ชนาพร นิลสุพรรณ 
642 650642 นางสาว ชุลีพร มุ่งมาตร์ 
643 650643 นางสาว ทิพวรรณ ประสงค์เงิน 
644 650644 นางสาว พรนภัส ค าประทุม 
645 650645 นางสาว วิชุดา บุญมาหล้า 
646 650646 นางสาว จริยาพร บุปะโท 
647 650647 นางสาว กมลชนก ยุบลชิต 
648 650648 นางสาว ศศิธร ไพฑูรย์เนรมิต 
649 650649 นางสาว พิชญธิดา เย็นใจ 
650 650650 นางสาว พิชญาภา เย็นใจ 
651 650651 นางสาว ญามิลาน ภูมิลา 
652 650652 นางสาว พุทธชาด ทองต้นวงค์ 
653 650653 นางสาว สุภัค คาบอินทร์ 
654 650654 นางสาว ปิยะธิดา มากมี 
655 650655 นางสาว บัณฑิตา สุราษฎร ์
656 650656 นางสาว เมธาวด ี แสงศรี 
657 650657 นางสาว ณัฐวิภา บุญมา 
658 650658 นางสาว กิติยา ค าบาง 
659 650659 นางสาว เพ็ญนภา เมืองโคตร 
660 650660 นางสาว กันญานินท์ เถาปรัก 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1703 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
661 650661 นางสาว วรรณลดา ลดาวัลย ์
662 650662 นางสาว สุขกมล บานเย็น 
663 650663 นางสาว วราวรรณ ค าตัน 
664 650664 นางสาว สุภัสสรา ประสานเนตร 
665 650665 นางสาว กนกพร พรรณภพ 
666 650666 นาย ภูวดล เกือสโีท 
667 650667 นางสาว สุวนันท์ ช่ืนตระกูล 
668 650668 นาย ฉัตรชัย โตมร 
669 650669 นางสาว สุชาวด ี พัดไธสง 
670 650670 นางสาว ผกาวด ี สายชมภู 
671 650671 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ลอืชัย 
672 650672 นางสาว อัมพิกา เมืองแดง 
673 650673 นางสาว นฤทัย คุ้มประคอง 
674 650674 นางสาว อิศวีร์พร อ่อนเลิศ 
675 650675 นางสาว อัยย์ศิร ิ รักษ์ใหญ ่
676 650676 นางสาว จิรัฐติกาล สุวรรโณ 
677 650677 นางสาว ศศิชา กาละสอด 
678 650678 นางสาว เจนจิรา บุตรเนียร 
679 650679 นางสาว สุชิรา เหมะ 
680 650680 นางสาว ลีลาวด ี มะหะหมัด 
681 650681 นางสาว วิภาวด ี รวดเร็วการณ ์
682 650682 นางสาว พวงศร ี พวงดอกไม ้
683 650683 นางสาว สุภาพร ไชยแสน 
684 650684 นางสาว กวินทรา เสมบุญหล่อ 
685 650685 นางสาว วราภรณ ์ เหล่าวงษา 
686 650686 นางสาว กมลชนก วงศ์วรรณ 
687 650687 นางสาว ญาดา ค ามะทิตย์ 
688 650688 นางสาว กามีละห์ ดือราแม 
689 650689 นาย กมล กาวิน า 
690 650690 นางสาว เฟื้องฟ้า ปักกาโร 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1704 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
691 650691 นางสาว นิภาพร ส่งสุข 
692 650692 นางสาว วราภรณ ์ ธารีพฤกษ ์
693 650693 นางสาว ปุณิกา กลิ่นบุปผา 
694 650694 นางสาว สุรีย ์ หมานเหล็ก 
695 650695 นางสาว ณัฎฐธิดา นาครัตน์ 
696 650696 นางสาว กวินธิดา อยู่ประเสริฐ 
697 650697 นางสาว วรรณภา พระทัยกุล 
698 650698 นางสาว ณัฐนันท ์ วงค์ทอง 
699 650699 นางสาว พรไพลิน ชัยชนะ 
700 650700 นางสาว อลีนา ตีรัมย์ 
701 650701 นางสาว วฤนดา สุดตา 
702 650702 นางสาว ศศิวิมล สนใจ 
703 650703 นางสาว ธิติมา จินดาประดับ 
704 650704 นางสาว กมลวรรณ ปันอน ุ
705 650705 นางสาว พิมพกานต์ ไฝทอง 
706 650706 นางสาว แสงดาว พันธเกตุ 
707 650707 นาย กรดล นุ้ยโถง 
708 650708 นางสาว ธารารัตน์ ศิริรัตน์ 
709 650709 นางสาว กัญญาณัฐ ช่ืนสี 
710 650710 นางสาว ธัญญลักษณ ์ มนตรีวงษ์ 
711 650711 นางสาว พัชราพร โลหะกาลก 
712 650712 นางสาว พานทอง หุ่นห้อย 
713 650713 นางสาว นันทนัช ทองยวง 
714 650714 นางสาว รมิดา สุขประจักษ์ทอง 
715 650715 นางสาว ทัศนีย์ ภู่กัน 
716 650716 นางสาว บุญรุ่ง เชตะวัน 
717 650717 นางสาว พิชชานันท ์ สวนเจรญิ 
718 650718 นางสาว ชลิตา สีดาคุณ 
719 650719 นางสาว พัชรี เจริญพูล 
720 650720 นางสาว พรรษา ประสมรักษ์ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1705 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
721 650721 นางสาว ณ  นุต สุวรรณเวศม์ 
722 650722 นางสาว มุฑิตา จันทร์แจ่ม 
723 650723 นางสาว ยูลฟา ลิเง๊าะ 
724 650724 นางสาว กุณฑลี เลื่อนประเสริฐ 
725 650725 นางสาว ทิพย์วรรณ แซ่ตัน 
726 650726 นางสาว ปาริกา บริสุทธิ์ 
727 650727 นางสาว ฐิดาภา กวางร้อง 
728 650728 นางสาว อังสุมาลิน ทานาค 
729 650729 นางสาว ธัญสญา เพียรท าด ี
730 650730 นางสาว กนิษฐา เจนวิทยานันท ์
731 650731 นางสาว ชญานิษฐ ์ สงวนปรางค์ 
732 650732 นางสาว ภรภัทร ผกากาญจน ์
733 650733 นางสาว สิริยากร เศียรทอง 
734 650734 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์ตภร ธรรมจินดา 
735 650735 นางสาว ชนิกานต์ โสมาตย ์
736 650736 นางสาว อภิญญา หมัดเลียด 
737 650737 นางสาว ณัฐทรุจา มุ่งอาษา 
738 650738 นางสาว ทิพรดา อินเทศน ์
739 650739 นางสาว จินตนา เติมอารมณ์ 
740 650740 นางสาว ประกายทิพย์ ครชาตรี 
741 650741 นางสาว กันต์ฤทัย คุ้มภัยพาล 
742 650742 นางสาว จารุวรรณ หาโคตร 
743 650743 นางสาว ปรารถนา ใหม่เอี่ยม 
744 650744 นางสาว จิราภรณ ์ เลไธสง 
745 650745 นางสาว ศศิธร ดรประทุม 
746 650746 นางสาว ปาลิตา น  าฉ่ าใจดี 
747 650747 นางสาว สิริมาศ สุวรรณรัตน์ 
748 650748 นางสาว พิมพ์นิภา อินท า 
749 650749 นางสาว สุนันทา อุทุมมา 
750 650750 นางสาว บัณฑิตา ทิวพุ่มพฤกษ์ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1708 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
751 650751 นางสาว พงศ์พัชรา ขจรบุญ 
752 650752 นางสาว ชญาน ี สลีออ่น 
753 650753 นางสาว พชรภรณ์ กู้ตระกูล 
754 650754 นางสาว อัญชนา สายธิไชย 
755 650755 นางสาว ฉัตรบุญ กองอิ่น 
756 650756 นางสาว ปิยฉัตร ชิณวงค์ 
757 650757 นางสาว รุจิกาญจน ์ ยังสุข 
758 650758 นางสาว กาญจนา จาวัง 
759 650759 นางสาว ตัสนีม มานะบุตร 
760 650760 นางสาว ศิริวรรณ มนุพันธ์ 
761 650761 นางสาว มนัญชยา ปานเกิด 
762 650762 นางสาว สุชัญญา มัณฑนาสุวรรณ 
763 650763 นางสาว วนิดา ไชยเสริม 
764 650764 นางสาว มยุรินทร์ วิเศษสมบัติ 
765 650765 นางสาว ธารทิพย ์ ธารกุล 
766 650766 นางสาว กุลภรณ ์ อุทัยแสง 
767 650767 นางสาว คัมภีรดา แกงเขียว 
768 650768 นางสาว จีราพร สุกทอง 
769 650769 นางสาว บุษบา ศรีจ าปา 
770 650770 นางสาว แพรวไพลิน ตรีราภ ี
771 650771 นางสาว ปทิตตา ค้าขึ้น 
772 650772 นางสาว พันธิตรา จันทร์เทพ 
773 650773 นางสาว วรพรรณ พูลสวัสดิ ์
774 650774 นางสาว พิไลพร คุณโพธิ์ 
775 650775 นางสาว สิราวรรณ ทุ่งส่วย 
776 650776 นางสาว อทิตยา วงศ์หาญ 
777 650777 นางสาว ศิริมาศ ชรชาญ 
778 650778 นางสาว กนกพร เผือกพงษ ์
779 650779 นางสาว มนปริยา วงภาพ 
780 650780 นางสาว สุกัญญา รักธีระ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1709 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
781 650781 นางสาว มนรดา เข็มเพชร 
782 650782 นางสาว ภัทรนันท์ อาจชัยธร 
783 650783 นางสาว ศรัณย์ภรณ ์ ประสงค์สุข 
784 650784 นางสาว ศุภนิดา แก้วอุดม 
785 650785 นางสาว บุษรินทร ์ แจ่มจ ารูญ 
786 650786 นางสาว วิภาดา อักษรภักดิ์ 
787 650787 นางสาว ทยิดา คงนุรัตน์ 
788 650788 นางสาว สุทธิดา เจียมประสูตร 
789 650789 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีสุด 
790 650790 นางสาว พัชรพร ทองแก้ว 
791 650791 นางสาว ชลธิชา เศียรเขียว 
792 650792 นางสาว นูรซัยริน งิ้วลาย 
793 650793 นางสาว กันต์สิริ ค ามงคล 
794 650794 นางสาว สุภาวรรณ บุระค า 
795 650795 นางสาว สุดารัตน ์ ลอยสาคร 
796 650796 นางสาว สาลิน ี โพธิจักร 
797 650797 นางสาว ศศิกานต์ มหิศยา 
798 650798 นางสาว จินต์ศุจี แก้วแก่น 
799 650799 นางสาว ศศิธร มหิศยา 
800 650800 นางสาว ปาลิตา ชูมี 
801 650801 นาง กิตติยา อินศิริ 
802 650802 นางสาว จุฑามาศ อนันตเสมา 
803 650803 นางสาว กุลรัตน ์ ประสิทธิกุล 
804 650804 นางสาว นุศรา เนียมสูงเนิน 
805 650805 นางสาว อินทุอร ภูแล่นด ี
806 650806 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ศรีแก้ว 
807 650807 นางสาว ดวงกมล สิมขุนทด 
808 650808 นางสาว รัตมณี บุ่งอุทุม 
809 650809 นางสาว พนิดา ซื่อสัตย ์
810 650810 นางสาว จิราภา คงยุทธ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1710 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    30    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
811 650811 นางสาว ภัทร์ฐิตา โชติพชรกุลกิตต์ิ 
812 650812 นางสาว อรุณ ี วงศ์สาล ี
813 650813 นางสาว กรรณิกา ดวงด ี
814 650814 นางสาว วันทนา ยิ้มฤทธิ ์
815 650815 นาย ปรมะ ลาวัณลักขณา 
816 650816 นางสาว จิราพร ผาธรรม 
817 650817 นางสาว กลอยใจ ตุ่ยไชย 
818 650818 นางสาว น้้าผึ้ง วิชัย 
819 650819 นางสาว จิรารัตน ์ แล่แพ่ง 
820 650820 นางสาว วาสินี พูลสาริกิจ 
821 650821 ว่าที่รต.หญิง ชฎาภรณ์ กาพินธุ์ 
822 650822 นางสาว ฐิตินันท ์ แดงบุญเรือง 
823 650823 นางสาว จุฑามาศ กันทาท้า 
824 650824 นาย พรพิพัฒน ์ อนันต์ 
825 650825 นางสาว พิยะดา ถาวรม่ิงศักดิ์ 
826 650826 นางสาว วรพิชชา ตรัสศร ี
827 650827 นางสาว อารีรัตน์ สายหนูน 
828 650828 นางสาว พลอย บัวกุล 
829 650829 นางสาว ปภาวด ี นันดิลก 
830 650830 นางสาว อรณิชา หนูพร 
831 650831 นางสาว วัชชิราภรณ์ เสริมวิเศษ 
832 650832 นางสาว ชนกนภัส แสนเสมอ 
833 650833 นางสาว นิภาพร ไชยยศ นิภาพร ไชยยศ 
834 650834 นางสาว ธมลวรรณ แพ่งหร่าย 
835 650835 นางสาว นวพร แจ้งโพธิ ์
836 650836 นางสาว จิตรลัดดา ค้าหล้าทราย 
837 650837 นาย ณัฐพงษ์ เนตรสว่าง 
838 650838 นางสาว ช่อผกา วิจิตขจ ี
839 650839 นางสาว ชัญญานุช มลามาตย์ 
840 650840 นางสาว รุ้งตะวัน ทองขันธ ์
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ห้องสอบ 1711 สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิต  มศว  ประสานมติร 
วันสอบ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 

จ านวน    16    คน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
841 650841 นางสาว ปริญญา ชาวตวันตก 
842 650842 นางสาว ณัฐปรียา เจนชัย 
843 650843 นางสาว ธัญณิชชวีร์ พงษ์พันนา 
844 650844 นางสาว สุภาวดี แผนสมบูญ 
845 650845 นางสาว สรนันท ์ จันเจริญ 
846 650846 นางสาว พรพรรณ บุตรวงศ ์
847 650847 นางสาว ภัสสร พิมษร 
848 650848 นาย ศศิพงค์ ชัยชะนะ 
849 650849 นางสาว วิภาภรณ ์ มลฉนวน 
850 650850 นางสาว ศุภานันท์ จันทะมาตย ์
851 650851 นางสาว อรัญญา กันกรุง 
852 650852 นางสาว สาวิตร ี โพธิ์ศิร ิ
853 650853 นางสาว จิรัฐิติกาล ภู่พงษ ์
854 650854 นางสาว วัลลภา ชะนอบรัมย์ 
855 650855 นางสาว สุดารัตน ์ เกาะม่วงหมู่ 
856 650856 นางสาว ปรีชาณิการ์ บุญเถิง 
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