
 

ประกาศ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง รอบท่ี 2  

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง รอบที่ 2 จ านวน 58 คน ตามรายชื่อ
ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

1.  นางสาว กชกร สีดาดี 

2.  นางสาว กรรณิการ์ สุขดี 

3.  นางสาว กาญจนา มาระแสง 

4.  นางสาว กิตติมา ด ามา 
5.  นางสาว จรัสภรณ์ ศักดิ์ศรีกรม 
6.  นางสาว จิราภา อาจวิชัย 
7.  นางสาว จุฬาลักษณ์ เที่ยงธรรม 
8.  นางสาว เจนจิรา ชีวะผล 
9.  นางสาว เจนจิรา ทัพนาก 
10.  นางสาว ชณากานต์ สุดสิงห์ 
11.  นางสาว ชนาพร วรรณรักษ์ 
12.  นางสาว ชไมพร ตลับทอง 
13.  นางสาว ญานิกา กูบกระโทก 
14.  นางสาว ณัฎฐณิชา กันชัย 
15.  นางสาว ณัฐธยาน์ บุญศรี 
16.  นางสาว ณัฐวดี ตุมผะกา 
17.  นางสาว ทกษิณา ดีโม้ 
18.  นางสาว ธนาภา ม่วงงาม 
19.  นางสาว ธมลวรรณ พูลละม้าย 
20.  นางสาว ธรรม์ภิรา บัวทอง 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
21.  นางสาว นภาพร เติมพันธ์ 
22.  นางสาว บัณฑิตา ค าธิวงษ์ 
23.  นางสาว เบญจรงค์ กองทอง 
24.  นางสาว เบญญาภา เอ่ียมใย 
25.  นางสาว ปรียาพร โหมดไทย 
26.  นางสาว ปาจารีย์ คงประทีป 
27.  นางสาว ปิยฉัตร พละพิทักษ์ 
28.  นางสาว ปิยะธิดา ประทุมทอง 
29.  นางสาว พนิดา สุวรรณเรือง 
30.  นางสาว พรรัตน์ ศิริทองจักร 
31.  นางสาว พลอยไพลิน พานสุวรรณ 
32.  นางสาว พัชรา คุณวงค์ 
33.  นางสาว ภัทราพร สุขยิ่ง 
34.  นางสาว ภาวิณี สี่รักษา 

35.  นางสาว ม่านฟ้า กัลยาวงษ์ 

36.  นางสาว รพีพรรณ ค ายะ 
37.  นางสาว รวิภา บุตรค า 
38.  นางสาว รัชนก จันทาใส 
39.  นางสาว รัชนีกร สีหาราช 

40.  นางสาว ลลิตา จันทร์หอม 

41.  นางสาว ลักษิกา บุญครอง 
42.  นางสาว วิภาดา วุฒิธีรศักดิ์ 
43.  นางสาว วิภาดา ชื่นใจ 
44.  นางสาว ศลิษา ยศสินศักดิ์ 
45.  นางสาว ศิราวรรณ ราชบุตรศรี 
46.  นางสาว ศิรินธาน คมข า 
47.  นางสาว สมฤดี สว่างแก้ว 
48.  นางสาว สรญา ก่ าศรี 
49.  นางสาว สาริยา สิริ 
50.  นางสาว สิรามล  ไพบูลย์ 
51.  นางสาว สุกัญญา กายงาม 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
52.  นางสาว สุพรรษา จ าปาจันทร์ 
53.  นางสาว สุภาภรณ์ พรมเกษ 
54.  นางสาว อมรพรรณ ฤทธิ์ตะเกตุ 
55.  นางสาว อลิษา ศรีฤทธิ์ 
56.  นางสาว อ าพร อาปัดชิง 
57.  นางสาว ประภัสสิริ อ่อนบุญมา   * 
58.  นางสาว กวินธิดา ภูแล่นนา     * 

 
 

การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติ ดังนี้ 

1) มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ที่คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตร่มเกล้า 

2) ช าระค่าตรวจร่างกายจ านวน 1,000 บาท และรับการตรวจร่างกาย 
(**ให้งดอาหารและน้ า ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของคืนวันก่อนมาตรวจ) 

3) รอสอบสัมภาษณ์ ที่ห้องสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 11 (ควรมี Portfolio)  
4) มอบเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้าให้ไม่ครบ) 

 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1) คณะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 โดยติดประกาศที่      

คณะพยาบาลศาสตร์ และทาง Website : http://kbu.ac.th/home/ และ http://nurse.kbu.ac.th/home/  
2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียน งวดแรก 23,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -   

5 พฤษภาคม 2562 
 

หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครยื่นหลักฐานไม่ครบ ให้น ามายื่นให้ครบถ้วนในวันสัมภาษณ์  
(หลักฐานท่ีน ามายื่น  1.รูปถ่ายหน้าตรง (3 รูป) , 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน , 3. ส าเนาบัตรประชาชน , 4. ผลการศึกษา GPAX ,  

5. ผลคะแนน Gat/Pat  ,  6. ผลคะแนน 9 รายวิชาสามัญ) 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10  เมษายน 2562 
 
 
                                                                   

     (ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร) 
                                                              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

http://kbu.ac.th/home/
http://nurse.kbu.ac.th/home/

