
 

ประกาศ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ประจำปีการศึกษา 2565   ระบบ TCAS  รอบท่ี 1  Portfolio 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  
ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio  จำนวน  52  คน ตามรายชื่อดังนี้ 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล 
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นางสาว กนกวรรณ เลื่อมใส 
2 นางสาว กัญญาพร มณีพันธ์ 
3 นางสาว กัลยาณี คำภาสุข 
4 นางสาว กัลยารัตน์ รอเกตุ 
5 นางสาว กิตติกกานต์ แม่นหมาย 
6 นางสาว จรรยมณน์ ใจแสน 
7 นางสาว จันจุรา แซ่เถา 
8 นางสาว จิรดาภรณ์ ประชุมพันธ์ 
9 นางสาว จุฬาลักษณ์ การศักดิ์ 
10 นางสาว ชนม์ชนก ลาจันทึก 
11 นางสาว ชาฟีนัฐ เหมาะทอง 
12 นางสาว ชุติมา กองทอง 
13 นางสาว ทิพวัลย์ พะคุระ 
14 นางสาว ธนัชพร ช่างตี 
15 นางสาว ธัญชนก แดงอิด 
16 นางสาว ธันย์ชนก หวังโสะ 
17 นางสาว นริกานต์ น้ำแก้ว 
18 นางสาว นรินทร พินิจมนตรี 
19 นางสาว นาดียะห์ จิ 
20 นางสาว นิชาดา หลายภา 
21 นางสาว นูรมา เจะอุบง 



2 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
22 นางสาว นูรอีซะฮ์ อาลีมาส๊ะ 
23 นางสาว บีญาตี้ ดวงเดือน 
24 นางสาว ปภาวดี สีใส 
25 นางสาว ปัทมา ทองทรัพย์ 
26 นางสาว พรชิตา อุ่นตา 
27 นางสาว พรนัชชา ลีลาศ 
28 นางสาว พรวิภา คงแสง 
29 นางสาว พัชรินทร์ บุญหมั้น 
30 นางสาว พันธสา อ่ิมโอฐ 
31 นางสาว พิชชาภา เเก้วยอดยาดี 
32 นางสาว พิมลนาฏ ไทรศรีคำ 
33 นางสาว ภาพตะวัน ดีสมุทร 
34 นางสาว ยุวดี พินทอง 
35 นางสาว ยุวภรณ์ แก้วสวัสดิ์ 
36 นางสาว รัชนีกร สิทธิเสนา 
37 นางสาว วรรณิดา ทองนุ้ย 
38 นางสาว วรางคณา สำอางค์ศรี 
39 นางสาว วาทินี เศกชัย 
40 นางสาว วาสนา ทองอ่อน 
41 นางสาว วีรนุช คมจิตร 
42 นางสาว ศศิกานต์ ดีปาน 
43 นางสาว ศศิธร ภูมิเพ็ง 
44 นางสาว ศิรภัสสร สุวรรณ 
45 นางสาว สุวนัน สิมราช 
46 นางสาว หนึ่งฤทัย สิงห์สนั่น 
47 นางสาว อทิตยา กวงขุนทด 
48 นางสาว อัญชลี โสมล 
49 นางสาว อาติกะฮ์ มูซอ 
50 นางสาว อารีย์พร ไชยวุฒิ 
51 นางสาว อินทุอร เฉลิมศรี 
52 นางสาว ฮัซวานี หมันหลิน 
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ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติดังนี้ 

1. เข้าร่วมไลน์กลุ่ม ชื่อ “สัมภาษณ์พยาบาล KBU 1” ซึ่งคณะฯ จะเชิญเข้ากลุ่ม ขอให้ใช้ชื่อและ
นามสกุลจริง โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ากลุ่ม โดยแสกน QR.Code ที่แนบมานี ้

 
2. รายงานตัว เพ่ือยืนยันการรับทราบประกาศนี้ทางไลน์กลุ่ม และติดตามการแจ้งข้อมูลต่างๆ เพ่ือ

เตรียมรับการสัมภาษณ์ 
3. Download แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ทาง ไลน์กลุ่ม “สัมภาษณ์พยาบาล KBU 1” และให้ผู้สมัครรีบไปตรวจร่างกายในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลของรัฐ            
ที่สามารถตรวจร่างกายได้ครบทุกระบบ ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์ม (ในวันและเวลาราชการ) 

     *หากตรวจในโรงพยาบาลขนาดเล็กจะตรวจไม่ครอบคลุมทุกรายการในแบบฟอร์ม* 
4. ส่งผลการตรวจร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีประทับตราจากโรงพยาบาล โดย scan ส่งอีเมล 

nursing@kbu.ac.th  มาที่คณะฯภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ก่อน
วันสัมภาษณ์ 

5. เมื่อถึงวันสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 15 มกราคม 2565  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมความ
พร้อมในการรับการสัมภาษณ์ตลอดเวลาของการสัมภาษณ์  เพ่ือรอรับการเรียกสัมภาษณ์ตาม
เวลาที่กำหนด  จนกว่าจะได้รับการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมี

สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 
  

  
                                (ดร.ชุติมา  ปัญญาพินิจนุกูร) 

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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