ขอปฏิบัติ ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป คณะพยาบาลศาสตร
ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2565
-------------------------------การลงทะเบียน : ชวงเชา เวลา 07.30-08.00 น. และ ชวงบาย เวลา 12.30-13.00 น.
ขั้นตอนที่ 1 : ลงลายมือชื่อ และแสดงใบหลักฐานผลการตรวจโควิด
1. ให ผู มีสิ ทธิ์ เข า รับ การสอบสัมภาษณ ทุ กทา น ทํ าการตรวจสอบลํ าดั บ การเขา ห อ งสอบ เลขที่ ผู ส มั คร
หองสอบ และกําหนดการสอบ ไดท่ีบอรดประชาสัมพันธ ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 80 ป หรือ
ที่ www.admissions.mju.ac.th เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน และลงลายมือชื่อในทุกขั้นตอน
2. ใหผูมีสิท ธิ์ เขารับ การสอบสัมภาษณ ทุกทา น อานขั้นตอนการสอบสัมภาษณ อยางละเอี ย ดถี่ถวน และ
จัดเตรียมเอกสารตามที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
2.1 บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง)
2.2 ใบหลักฐานผลการตรวจโควิด (ไมเกิน 72 ชั่วโมง) เปนใบรับรองผลตรวจวา “ไมพบเชื้อ”
(จากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชนที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข) หรือ แสดงผล
ในแอพพลิเคชั่นหมอพรอม (จากคลินิก/รานขายยาที่เขารวมโครงการหมอพรอม)
* หามถายรูปชุดตรวจ ATK คูบัตรประจําตัวประชาชน
** ไมมีการตรวจ ATK ณ สถานที่สอบสัมภาษณ ไมวากรณีใดๆ
2.3 ใบรายงานผลการตรวจรางกาย จํานวน 5 หนา (ตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด)
2.4 แฟมสะสมผลงาน (นํามายื่นในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ)
3. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณทุกทาน จะตองมีหนวยกิตภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ตามที่คณะกําหนด (รวม 6 ภาคการศึกษาได) โดยใหนําสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 มา
แสดงในขั้น ตอนที่ 1 คณะจึงจะอนุ โลมใหเขารับ การสอบสัม ภาษณ ได (หากไม นํ าสํา เนาใบระเบี ย น
แสดงผลการเรียน ปพ.1 มาแสดง หรือหนวยกิตภาษาตางประเทศ นอยกวา 9 หนวยกิต ขอสงวนสิทธิ์
ไมใหเขารับการลงทะเบียน และสอบสัมภาษณ)
4. ไมอนุญาตใหผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ พกพาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เขาไปในหองสอบ อาทิเชน
โทรศัพทมือถือ สมารทโฟน สมารทวอทช เครื่องเลน MP3/MP4 หรืออุปกรณใดๆ ที่สามารถบันทึกภาพ
และเสียงได หากตรวจพบในขณะทําการสอบสัมภาษณ จะปรับตกการสอบฯ และยุติการสอบฯ ทันที
5. ผูมสี ิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณแตงกายดวยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา เทานั้น
ขั้นตอนที่ 2 : ลงลายมือชื่อ และยื่นใบรายงานผลการตรวจรางกาย จํานวน 5 หนา (ตามแบบฟอรมของคณะ)
1. ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณทุกทาน จะตองมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว
โดยยึด ตามใบรายงานผลการตรวจรางกายที่ แ พทยรับ รองเท านั้ น (หากมี ค า ดัช นี ม วลกาย (BMI)
ต่ํา/เกิน หรือไมเปนตามเกณฑที่คณะกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขารับการสอบสัมภาษณ)
2. คณะพยาบาลศาสตร อาจจะทําการชั่งน้ําหนัก หรือวัดสวนสูง เพื่อคํานวณคาดัชนีมวลกาย (BMI) อีกครั้ง
(บางกรณี)
ขั้นตอนที่ 3 : ลงลายมือชื่อ และเขารับการสอบสัมภาษณ พรอมยื่นแฟมสะสมผลงาน
1. ผูสมัครทําการนั่งรอหนาหองสอบสัมภาษณ และรอใหเจาหนาที่เรียก โดยเรียงลําดับการลงทะเบียน
2. เขาหองสอบเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ พรอมยื่นแฟมสะสมผลงาน
3. คณะขอเก็บแฟมสะสมผลงานไวพิจารณาอยางละเอียด (ไมคืน)

-2การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือกที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
1. ผูผ านการสอบคั ดเลือ กพิ ม พ ใบชํ าระเงิน คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา (Pay-in) ผา นระบบอิ น เทอร เน็ ต ที่
admissions.mju.ac.th เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน ๔๕,๐๐๐บาท (สี่หมื่นหาพัน บาทถวน)
ในระหวางวันที่ ๒-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และใหตรวจสอบสถานะการรับชําระเงินดังกลาวในระบบไดในวันถัดไป
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป (ไมนับวันหยุดนักขัตฤกษ) กรณี ไมชําระเงินดังกลาวในระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์เรียกผูผานการสอบคัดเลือกอันดับสํารอง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตอไป
- ชําระด วยเงินสดผาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรื อบริษั ทเคาน เตอร เซอร วิส จํ ากั ด (7Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ (คาธรรมเนียม ๑๐ บาท )
- ชํ า ระผา นบัต รเครดิต Master Card หรือ VISA ไดที ่บ ริษ ัท เคานเ ตอรเ ซอรว ิ ส จํ า กัด (7Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ (คาธรรมเนียมบัตรเครดิต ๑.๒๕ % และคาธรรมเนียม ๑๐ บาท)
- ชําระผาน Mobile Application ธนาคารกรุงเทพเทานั้น โดยการอาน QR Code ในใบชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา (หากชําระเงินผาน MobileApplication ของธนาคารอื่น ๆ การชําระเงินจะไมสมบูรณ)
2. ผู ผ านการสอบคั ด เลื อ กของมหาวิ ท ยาลั ย แม โจ ที่ ได ทํ าการชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให กั บ
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว จะไมสามารถไปสมัครสาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได เวนแตไปทําการสละเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา
กําหนดการอื่นๆ
ศึกษารายละเอียดไดในประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือกที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
-----------------------------------ติดตอสอบถาม : เกี่ยวกับการรับสมัคร
ติดตอสอบถาม : เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ
ฝายทะเบียนและบริการการศึกษา
หรือขอรับคําปรึกษาตาง ๆ
โทรศัพท 0 5387 3460
(คณะพยาบาลศาสตร)
โทรศัพท 0 5387 5970
วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-16.30 น.
ติดตอสอบถาม : เกี่ยวกับทีพ่ ัก (ชวงการสอบสัมภาษณ)
เรือนพักสมาคมศิษยเกาแมโจ คืนละ 400 บาท
โทรศัพท 0 5335 3141
-----------------------------------หมายเหตุ
1. รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ และมีขอความในชองหมายเหตุ หากทานมั่นใจวามีหนวยกิต
ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต (นับรวม 6 ภาคการศึกษาได) และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑ
ที่ คณะกํ า หนดไว ยึ ด ตามใบรายงานผลการตรวจรา งกายที่ แ พทยรั บ รอง ท า นมี สิ ท ธิ์ที่ จ ะมาเข า รับ การสอบ
สัมภาษณ ได โดยทางคณะฯ จะพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวของในวันสอบสัม ภาษณที่ทานนํามาแสดงเทานั้น และ
หากตรวจสอบพบวาคุ ณ สมบัติไมเปน ตามเกณฑ ที่ค ณะกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ไมใ ห เข ารับการสอบสั มภาษณ
หรือไมผานการสอบคัดเลือก
2. ในกรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทาง
คณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย
และ จัดสอบสัมภาษณ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NU02300002
NU02300003
NU02300005
NU02300006
NU02300007
NU02300010
NU02300011
NU02300012
NU02300013
NU02300014
NU02300015
NU02300016
NU02300017
NU02300019
NU02300021
NU02300022
NU02300024
NU02300025
NU02300026

นางสาวลลิตภัทร ศิวสฤษดิ์
นางสาวศศิวิมล มวงงาม
นางสาวพชรมน มรรคคงคา
นางสาวกรรณิกา มิตรศิลา
นางสาวประทานพร ดวงเทพ
นางสาวสุฐาสิณี ดอมสุธรรม
นางสาวทิพรดา จะหละ
นางสาวณัฐชฎลภ อินทนนท
นางสาวแวนแกว คําแดง
นางสาวปาริชาติ ศรีสกุล
นางสาวชนาพร ไชยา
นางสาวกัญชพร ศิลากลาง
นางสาวนิราภร เปรมใจ
นางสาวญาณิศาล วนาเฉลิมเงิน
นางสาวกนิษฐา ราชชมภู
นางสาวศุภิสรา กิจพิทักษพนา
นางสาวลลิตา อุบเกต
นางสาวชญานิศ ติคาํ
นางสาวมัทนา แสวงสิทธิ์

20
21
22
23
24
25

NU02300028
NU02300030
NU02300031
NU02300032
NU02300033
NU02300035

นายวรรณเทพ สุขประจันทร
นางสาวสุภาวดี ศรีสวาสดิ์
นางสาวนันทนภัส เอี่ยมสมบัติ
นางสาวทิพยภาพร ศิริวัฒน
นางสาวณัฐนิชา มหาปราบ
นางสาวเพชรลดา ใหมไชย

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด และ
หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300036
NU02300037
NU02300040
NU02300041
NU02300042
NU02300044
NU02300046
NU02300047
NU02300050
NU02300051
NU02300053
NU02300054
NU02300055
NU02300056
NU02300058
NU02300060
NU02300061
NU02300063
NU02300065
NU02300066
NU02300067
NU02300068
NU02300069
NU02300070
NU02300071

นางสาวภัครมัย ไชยสวรรค
นางสาวชาลิสา ปททุม
นางสาวปานไพลิน ศิรินิยม
นางสาวอารยา คําภักดี
นางสาวชไมพร แกวกลุม
นางสาวกาญจนา เกสรกระจาย
นางสาววราภรณ โชคบัณดิษฐ
นางสาวปรัสรา แจมกระจาง
นางสาวกัญจนา ธิจันทร
นางสาวณัฐชา เต็มพรอม
นางสาวสุธิดา คะยอมดอก
นางสาวสลิลทิพย ขอคํา
นางสาวดวงกมล โชคประกอบบุญ
นางสาวฮุสนีน มะสะอาว
นางสาวนิรมัย จามใหม
นายอภินันท ธนสิทธิ์สกุล
นางสาววัลภา แซหาง
นางสาวศิริลักษณ ใจคํา
นางสาวศิริพร กาญจนาสุกใส
นายปารมี ศรีโมรา
นางสาวเกตนนิภา มีเอกภาพ
นางสาวชมพูนิกข รักไทย
นางสาวกริษฐา แกวดวงปาน
นางสาวเนตรนภา ธรรมมา
นายคัมภีร สีมา

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300073
NU02300074
NU02300075
NU02300076
NU02300077
NU02300078
NU02300079
NU02300081
NU02300082
NU02300083
NU02300084
NU02300088
NU02300091
NU02300093
NU02300096
NU02300098
NU02300102
NU02300103
NU02300105
NU02300107
NU02300108
NU02300111
NU02300116
NU02300120
NU02300121

นางสาวพรนภา ปดชา
นางสาวอาฑิตยา บัวรัตน
นางสาวณภัทรา สาระยิ่ง
นางสาวรัตนาภรณ แซยาง
นางสาวกนกวรรณ อภัยรุณ
นางสาวอลิสรา คเชนทรชาติ
นางสาวทิชาดา ประกอบกิจ
นางสาวอาณันดา ขันแกว
นางสาวจินดา พจนหรรษา
นางสาวเบญญา มวงใหม
นางสาวณัฐธิตา ชุมภู
นางสาวพิมพกานต ลีสวัสดิ์วงศ
นางสาวเมธาวี กองมงคล
นางสาวนิภาพร ไชยยศ
นางสาวกิตติพร จันมณี
นายณัฐชนน อินทราวุธ
นางสาวเจนจิรา ลุงอิ่น
นางสาวอรพิน อุงหมอง
นางสาวภิญญาพัชญ อุยหา
นางสาวปาลิดา อยูสมบูรณ
นางสาวเสาวนีย แกลวกลา
นางสาววรวลัญช จันทรทิพย
นางสาวยุพาพร ศรีวิชัย
นางสาวมัชฌิมา อุลัย
นางสาวสุภาวดี บัวพา

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300124
NU02300125
NU02300130
NU02300133
NU02300135
NU02300139
NU02300141
NU02300142
NU02300143
NU02300144
NU02300145
NU02300148
NU02300149
NU02300150
NU02300154
NU02300155
NU02300157
NU02300159
NU02300163
NU02300164
NU02300166
NU02300167
NU02300170
NU02300171
NU02300176

นางสาวครองขวัญ ดอกดี
นางสาวสุรัสดา กาฬภักดี
นางสาววันวิสา ศรีผา
นางสาวนันทวัน วงศเฮียน
นางสาวศุภานัน โปทาวี
นางสาวรัญชิดา จันทรจิตร
นางสาวธิดารัตน บุญไฮ
นางสาวพชรดา สุทธิสารสุธี
นางสาวพิมพนารา รัตนโชติ
นางสาวปภัสฉรา ลําตาล
นางสาววรรณวิภา ทองหมื่นไวย
นางสาวบุษกร สมณะ
นางสาวศศิชา กาละสอด
นางสาวปยะพร สถานสุขนิรันดร
นางสาวอภิญญา คําดี
นางสาวปยธิดา มีวิทยดี
นางสาวนันทนัช ปงแลมาเส็น
นางสาวศิริภัทรา อยูญาติมาก
นางสาวภรณทิพย สามแกว
นางสาววรรณศร แซลี
นายเกียรติพงษ บุญอินทร
นางสาวสรัสวัลญ สุนันตะ
นางสาวภัทรสุดา ชุมมงคล
นางสาวณัฐณิชา ยะอิ่นแกว
นางสาวนันทิพร ผันอากาศ

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
101
102
103
104
105

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300179
NU02300180
NU02300182
NU02300184
NU02300186

นางสาวฐิติมา บรรหารบุตร
นางสาวสุพิชญา กอนจุมปู
นางสาวณัฐกานต ทองมนต
นางสาวพัตรพิมล อินทปน
นางสาวกันตนภัส ดูสุก

ลําดับ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300187
NU02300188
NU02300189
NU02300194
NU02300195
NU02300196
NU02300197
NU02300198
NU02300200
NU02300201
NU02300202
NU02300204
NU02300206
NU02300207
NU02300212
NU02300213
NU02300215
NU02300218
NU02300219
NU02300220
NU02300223
NU02300225
NU02300226
NU02300228
NU02300231

นางสาวสุทธิพร คอยคนดี
นางสาวมณีกานต คําแสน
นางสาวสุพิชชา ปงกันมูล
นางสาวภาพฟา แกวบัวดี
นางสาวพชรพร พุทธบุรี
นางสาวธัญลักษณ มุกดา
นางสาวรุจิรา กระจางศรี
นางสาวปุณยนุช ชาวไทย
นางสาวเพ็ญนภา หงษา
นางสาวศรัญญา เลาชง
นางสาวนิลาพร พาซอ
นางสาวอรัชภร เกื้อหนุน
นางสาวจันทิมา อุระเลิศปญญา
นางสาวเจนจิรา อภิบาลพนาลัย
นางสาวชนาภา สมุนไพร
นางสาวดวงใจ แซยาง
นางสาวพิมพชนก จันทรมณฑล
นางสาววิรดา สนธิศรี
นางสาวนันทิกานต กระแหน
นางสาวพรนภา วิชัยมนตรี
นางสาวนพวรรณ แซลี้
นางสาวณัฏฐิณิชา เจะนุย
นางสาวศิริประภา ทองปว
นางสาวชลดา สมนึก
นางสาวรุจิรา เตจะมา

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
131
132
133
134
135

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300232
NU02300234
NU02300238
NU02300239
NU02300240

นางสาวนิชานาถ ธิพิมพา
นางสาวธิติมา ออนคํามูล
นางสาวอรจิรา ลินทะจะกะ
นางสาวจิรัชญา คําประสิทธิ์
นายคุณานนท สรณสวัสดิ์

ลําดับ
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300241
NU02300246
NU02300248
NU02300250
NU02300253
NU02300254
NU02300255
NU02300256
NU02300257
NU02300259
NU02300260
NU02300261
NU02300264
NU02300268
NU02300269
NU02300274
NU02300277
NU02300278
NU02300281
NU02300282
NU02300284
NU02300285
NU02300288
NU02300289
NU02300295

นางสาวณัฐอาภา กอนมน
นางสาวฤชุดา พนาอุดม
นางสาวณวสา จันทวงค
นายอภินัน ศรีหา
นางสาวสาธิดา วรนาถยืนยง
นางสาวมาริษา นามเทพ
นางสาวนภัสประภา บัวติ๊บ
นางสาวศิรรัตน สมบูรณ
นางสาววิลาสินี นาขวา
นางสาวพิมพิกา บุรีรักษเขต
นางสาวอรณิชา ทองไชยวัฒน
นางสาวสกาวเดือน วางปอ
นางสาวณัฏฐณิชา บุญผาง
นางสาววรรณภา มูลทา
นางสาวปานดวงใจ ชินสงคราม
นางสาวกาญจนาพร ธนะปาน
นางสาวจิราภา สมมะณะ
นางสาวสุทธิดา สุธรรมมา
นางสาวกุลภรณ สุขสุวรรณ
นางสาวจิรปรีญา กันทะยา
นางสาวบัณฑิตา สมสวัสดิ์
นางสาววณิชา กองสงค
นางสาวเพ็ญพิชชา ยะสุราช
นางสาวสุริพร กนิษฐภิรมย
นางสาวประกายดาว จันแกว

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
161
162
163
164
165

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300296
NU02300297
NU02300300
NU02300302
NU02300304

นางสาวกมลรัตน จิตธนบุญ
นางสาววาทินี สุบินมงคล
นางสาวสุธินันท แกวจันทา
นางสาวภัทราภรณ ขัดปน
นางสาวแพรพิมาศ เจริญชูเกียรติ

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300305
NU02300306
NU02300307
NU02300311
NU02300314
NU02300315
NU02300316
NU02300323
NU02300324
NU02300325
NU02300328
NU02300329
NU02300331
NU02300333
NU02300335
NU02300336
NU02300337
NU02300340
NU02300343
NU02300345
NU02300346
NU02300347
NU02300349
NU02300350
NU02300351

นางสาวกฤติมา แสงสิงห
นางสาวจิราภา นามวงษ
นางสาวณัฐธิวัลย เตชนิธิรังษี
นางสาวสุภาวดี วงศชัย
นางสาวอภิญญา ยังชัยสิริกุล
นางสาวศุภรัสมิ์ วรรณศรี
นางสาวโปรดปราน นามวงค
นางสาววิไลวรรณ ราชบังกี
นางสาววริศรา ไรพริก
นางสาวกนกนาฏ จันโทพลัง
นางสาวเขมจิรา พรมสิงห
นางสาวสิรินาถ จันทรซยุ
นางสาวนลินทิพย จูสวย
นางสาวชลธิชา พะยิ
นางสาวสวิตตา อุดมเดช
นางสาวปนัสยา แดงซอน
นางสาวภริดา เกิดบุญมา
นางสาวเนาวรัตน รัตนดิลกกุล
นางสาวอรัญญา ทาจี
นางสาวชลิดา ตะมาฟู
นางสาวศศิประภา จันทรนิ่ม
นางสาวฐิตารีย กาญจนวัฒนา
นางสาววิริยา แสนสุภา
นางสาวชลธิชา สายพนัส
นางสาวอรไพลิน ขจีพนานน

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300352
NU02300353
NU02300355
NU02300358
NU02300360
NU02300361
NU02300362
NU02300363
NU02300364
NU02300365
NU02300366
NU02300369
NU02300372
NU02300374
NU02300375
NU02300377
NU02300379
NU02300380
NU02300382
NU02300383
NU02300385
NU02300388
NU02300389
NU02300390
NU02300393

นางสาวแพรวา ลาดเหลา
นางสาวกมลกาญจน วงษแท
นางสาวสุชานาถ จันทรเปง
นางสาวอรัญญา คําภีระบุรี
นางสาวธิดา ณ คําปุด
นางสาวบุษยามาส ตอนะรักษ
นางสาวเชษฐธิดา ทองคํา
นางสาวมณีโชติรส สุวรรณโน
นางสาวธัญรดา ไชยจันทร
นางสาวสายฝน อาเคอ
นางสาวกัญญารัตน ตาจะ
นางสาวโชติกา สิงหแกว
นางสาวธัญพิชชา ปะสี
นางสาวอสมาภรณ คลี่ภูษา
นางสาวรัตติยาภรณ วันศุกร
นางสาวสิรินดา ธาดาพุทธกุล
นางสาวจินตนา ชวงไธสง
นางสาวภีรดา สังขจตุรงค
นางสาวมารีน บิสนุม
นางสาวสุธาภา เพ็งนาค
นางสาวนันทภัทร เจริญสุข
นางสาวพรรณาวดี วงศใหญ
นางสาวจุฑามาศ คําฟอง
นางสาวเบญญาภา ขันเงิน
นางสาวตะวัน สุขสําอางค

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300394
NU02300397
NU02300399
NU02300401
NU02300402
NU02300404
NU02300405
NU02300407
NU02300408
NU02300413
NU02300415
NU02300417
NU02300419
NU02300423
NU02300425
NU02300426
NU02300428
NU02300429
NU02300430
NU02300432
NU02300433
NU02300434
NU02300435
NU02300436
NU02300437

นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
นางสาวอันนิชา ชาญเขวา
นางสาววนิดา กันจินะ
นางสาวเบญจพร ธิมา
นางสาวโสภิดา คุณมานะ
นางสาวพรชนก ทองหลาย
นางสาวอรพรรณ เลาคํา
นางสาวปาริชาติ บุบผาแสง
นางสาวชญานี ชินิ
นายภาณุวัฒน หารไชย
นางสาวฐิตาพร เสารยะ
นางสาวภาสินี ขจรบุญ
นางสาวกิติยากร ธนะขวาง
นางสาวอามีนา ดาแด
นางสาวชลลดา จันเทพา
นางสาวปวีณน ุช รังษีพนาไพร
นางสาวธัญชนก ศรีชัยยนต
นางสาวจินตจุฑา ชื่นวารุณ
นางสาวดวงพร พนาธัญญกิจ
นางสาวภัทราวดี บุญทรง
นางสาวจิราพร ดีใจ
นางสาวพัชริญา ขันทะสอน
นางสาวกุลธิดา แสงเปก
นางสาววรรณพร หวางปอ
นางสาวณัฐวิภา ทิพสุวรรณ

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด
คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300438
NU02300441
NU02300443
NU02300451
NU02300452
NU02300453
NU02300454
NU02300455
NU02300459
NU02300464
NU02300466
NU02300467
NU02300468
NU02300470
NU02300472
NU02300473
NU02300476
NU02300479
NU02300482
NU02300483
NU02300484
NU02300490
NU02300492
NU02300493
NU02300495

นางสาวภัทราพร สิทธิเจริญ
นางสาวรัชดาภรณ ผลดอน
นางสาวชาลิสา ศรีธิคํา
นางสาวธารทิพย เทศกาล
นายนลธวัช ธรรมเม
นางสาวชัญญานุช ซื่อตรง
นางสาวสุภัสสรา ศรีสังข
นางสาวจิณณภัทร คลายสุวรรณ
นางสาวพาขวัญ นวลคํา
นางสาวพิมพิกา เจริญวรรณ
นายกิตติพัฒน แสนสิงห
นางสาวบัณฑิตา กองติ๊บ
นางสาวพนิดา ปอมู
นายภูบดินทร แกวสอน
นางสาวกาญจนันท ฟูแสง
นางสาวอินทิรา ฟูตุย
นางสาวพรหมพร พรมจันทร
นางสาวดรัลพร โกเมศบุษรา
นางสาวณิชารีย ภาพพิกุล
นายธนบดี นวลดั้ว
นางสาวสุดารัตน คนใหญ
นางสาวเกศณีร พระนิเเวศน
นางสาวเปมิกา ประกอบศิลป
นางสาวชุติกาญจน แกวมี
นายธนายุต กมลสิงห

คา BMI ต่ํา/เกินกวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
266
267
268
269
270

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300498
NU02300501
NU02300502
NU02300503
NU02300505

นางสาวปาลิตา ลองลือฤทธิ์
นางสาวพนิดา อุดมพงษไพร
นางสาวมลฤดี วันไชยเจริญ
นางสาวฐิตินันท แดงติ๊บ
นางสาวธัญญารัตน กุนอก

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300506
NU02300507
NU02300509
NU02300510
NU02300514
NU02300515
NU02300516
NU02300518
NU02300519
NU02300521
NU02300522
NU02300523
NU02300524
NU02300526
NU02300528
NU02300529
NU02300530
NU02300531
NU02300532
NU02300534
NU02300535
NU02300536
NU02300538
NU02300543
NU02300546

นางสาวลภัสรดา จันทรศิริ
นางสาวจิรภัทร แกวมูล
นางสาวจันทรนิภา นทีธารทองชัย
นางสาวธัญญภัสร สามกุล
นางสาวกฤษฎาภา อุปนันท
นางสาวคุณญ
ั ญา จันตะราชา
นางสาวจิราพร บุงหวาย
นางสาวสิริลักขณา คะมาปะเต
นางสาวกนกพร สุวรรณกําไร
นายณัฐวัฒน ทองฤทธิ์
นางสาวกัญญารัตน ศรีวิไชย
นางสาวสุนันทา เมืองมาละ
นางสาวปยะสิริ แซโซง
นางสาวภัทรภรณ อัปมะเย
นางสาวฐิติวรดา คชสูงเนิน
นางสาวธีรนาฏ มีชํานาญ
นางสาวงามพิศ เกิดลาภ
นางสาวรจนา ดวงแกว
นางสาวเมธาวินี ใจดี
นางสาวอินทิรา ไอคํา
นางสาวศิรินทิพย โพธิ์งาม
นางสาวพรชิตา สายทอง
นางสาวธิดาพร พิทักษสกุลฤาชัย
นางสาวณัฐชยา กิ่งดี
นางสาวเขมรินทร ปานอูบ

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
296
297
298
299
300

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300547
NU02300549
NU02300550
NU02300552
NU02300554

นางสาวกัลยากร เกษแกว
นางสาวรัติกานต จรรยาวิบูลย
นางสาวศศิธร ภูมิเพ็ง
นางสาวอรพิม เกิดประโคน
นางสาวณัฐนรี ยงยุวพรกุล

ลําดับ
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300556
NU02300557
NU02300559
NU02300560
NU02300561
NU02300562
NU02300564
NU02300566
NU02300567
NU02300571
NU02300572
NU02300575
NU02300576
NU02300577
NU02300578
NU02300579
NU02300580
NU02300581
NU02300582
NU02300584
NU02300585
NU02300588
NU02300592
NU02300594
NU02300595

นางสาวณฤมล นิคาโม
นางสาวชมพูนุช ดีเฉย
นางสาวพรพิชญา แปนเมือง
นางสาวสรัญญา ฤทธิ์หาญ
นางสาวนงนภัส สรอยพูล
นางสาวสิรินภัสสร อูปสาแกว
นายธเนศ อิ่นนอง
นางสาวนุชนาฎ เส็งเอี่ยม
นางสาวชมพูนุท ทองมา
นางสาวมานิตา แถวอุทุม
นางสาวอารยา อันทรโคตร
นางสาวธนาพร มาสูตร
นางสาวรวิพร ลือปอ
นางสาวสรัลพร สิริสุนทรกุล
นายทักษิณ พิมพดี
นางสาวพรหมพร พงษอุทธา
นางสาวมาริญญา เวียงทอง
นางสาวพรรณทิพย สําราญไพบูลย
นางสาวชลิตา เขยสุข
นางสาวพิมพตะวัน แสนวิชัย
นางสาวกฤษมาภรณ บุญทวม
นางสาวนงนุช ลุงนอยพันธ
นางสาวชไมพร ทาโคตร
นางสาวนัฐลดา ธรรมขันธ
นางสาวอรุณรัตน รินชัย

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
326
327
328
329
330

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300596
NU02300597
NU02300599
NU02300601
NU02300602

นางสาวนิชานันท แสงสนิทโชค
นางสาวสุทธิดา ค้ําจุนทรัพย
นางสาวกนิษฐา สิริไฉไล
นางสาวณัชชาพัตร พงษวิเศษ
นางสาวแกวกมลลักษณ เปลงใส

ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300604
NU02300607
NU02300608
NU02300610
NU02300616
NU02300617
NU02300620
NU02300624
NU02300628
NU02300631
NU02300633
NU02300639
NU02300642
NU02300645
NU02300647
NU02300648
NU02300649
NU02300651
NU02300654
NU02300657
NU02300658
NU02300659
NU02300661
NU02300665
NU02300666

นายสุธินันท บัวศรีตัน
นางสาวรักษณาลี ทาวปฐมพร
นางสาวศิรดา แปงหลา
นางสาวจตุพร ราชเพียแกว
นางสาวฐิตินันท สุวงค
นางสาวณัฐสุดา บุญจอง
นางสาวพรพิพัฒน วีระโรจนวิชา
นายธนภัทร ปญสุพฤกษ
นางสาวณัฐพร หลุมใส
นางสาวปาริฉัตร มาวาน
นางสาวศิริวิมล ไชยนอย
นางสาวสรัญญา สิงหแกว
นางสาวบุญญาอร จันทรสวัสดิ์
นางสาววริศรา ปะละสี
นางสาวสุจิตรา แกวโวหาร
นางสาวชลดา ทองแกวกุล
นางสาวสุพิชญาย โปธา
นางสาวอรนุช กุมุทชมชื่น
นางสาวศิริกมล พนมเขต
นางสาวอาริยา เดื่อไธสง
นางสาวศรัญญา ครุฑธาพันธ
นายณัฐกุณ ไชยลิ้นฟา
นางสาวสุปวีณ รอดฮอย
นางสาวเกวลิน คักกันหา
นางสาวจิรัญรัตน รัตนวงค

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300667
NU02300669
NU02300670
NU02300672
NU02300673
NU02300678
NU02300679
NU02300681
NU02300683
NU02300684
NU02300687
NU02300688
NU02300689
NU02300691
NU02300692
NU02300693
NU02300694
NU02300695
NU02300698
NU02300699
NU02300702
NU02300704
NU02300709
NU02300711
NU02300714

นางสาวตะวันฉาย กําไพรี
นางสาวเปรมมนัสญา สุริพล
นางสาวพุธิตา เปยมมนัส
นางสาววราลักษณ ปญญาวงศ
นางสาวเมมิตร สุสกุลโชคดี
นางสาวสุจิตรา ไชยคํา
นายธีระวัฒน ฟูคํา
นางสาวอัจฉริยา ปนตา
นางสาวรวิวรรณ แสงแกว
นางสาวกัณฑภัทร คําอาย
นางสาวทานตะวัน ทานแกว
นางสาวปรานตนิพัทธ ศิรินาม
นายกวินภพ ตรีโชติ
นางสาวธรากรณ ตายะ
นางสาวสิริญญา จินาคํา
นางสาวสุนิตา ทรารมย
นางสาววรัญธร วิระพัฒร
นางสาวสิริอร บริบูรณ
นางสาวปรณัฐย ธนาวงค
นางสาวธนัชญา รินแกว
นายเกียรติภูมิ ทองคนทา
นางสาวธันยพร ทิปญญา
นางสาวนูรียา หมาดวัง
นางสาวกฤษติกา บัวละวงค
นายณัฐนันท ชัยสิทธิ์

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300717
NU02300720
NU02300722
NU02300723
NU02300727
NU02300728
NU02300730
NU02300731
NU02300735
NU02300736
NU02300737
NU02300738
NU02300739
NU02300741
NU02300743
NU02300744
NU02300745
NU02300746
NU02300747
NU02300749
NU02300750
NU02300751
NU02300752
NU02300753
NU02300754

นางสาวจุฬาลักษณ ลอมโฮม
นางสาวศดานันท สุนิพรรณ
นางสาวภัทรานิษฐ บํารุงรส
นางสาวอาทิตยา กันหา
นางสาวธนาภรณ สุระภา
นางสาววิจิตรพร มูลวงษ
นางสาวพลอยเพชร บุญยวง
นางสาวกาญจนา นอยแกว
นางสาววรัชยา แซวาง
นางสาวจุฑาทิพย สอนแกว
นางสาวเกตุศิริ อินทวิเศษ
นางสาวปณณธร ประเสริฐศิลป
นางสาวชวัลลักษณ สุรันนา
นางสาวฐิตินันท เทพวรรณ
นางสาวยุพารัตน สุยะตะ
นางสาวหฤทัย ดวงเเกว
นางสาวสุดารัตน ดาบลาอํา
นางสาวกณิกนันต แซยาง
นางสาวปยะพร พิมพันธ
นางสาวธนัชญา นาคี
นางสาวปาริชาติ นาคอาย
นายเกียรติศักดิ์ แซยาง
นางสาวสุจิตรา ประจิตร
นางสาวฉุยผิง แซหวง
นางสาวกรณิการ มงคลสุภา

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300755
NU02300757
NU02300758
NU02300759
NU02300761
NU02300762
NU02300764
NU02300765
NU02300766
NU02300770
NU02300772
NU02300773
NU02300775
NU02300776
NU02300777
NU02300779
NU02300780
NU02300782
NU02300783
NU02300784
NU02300785
NU02300786
NU02300787
NU02300788
NU02300789

นางสาววิสุตา พึ่งเพ็ง
นางสาวธัญฎา ศิริปญญา
นางสาวขวัญตา จันทรหา
นางสาวกวิสรา กอนแกว
นางสาวนุรฟารดา หะยีเจะแว
นางสาวจุฑาทิพย ศรีวิชัยยศ
นางสาวคีตญา แดงกัลยาณวัจน
นางสาวปาริฉัตร สมเขาใหญ
นางสาววาสนา หายทุกข
นางสาวอรอนงค ลุงชวน
นางสาวศิริพร เชื้อกุล
นายศุภกร ดวงจันทอง
นางสาวชนาภัทร กานันตา
นางสาวณัฐนิชา ชุมเมืองเย็น
นางสาวสุชาวดี เปงโกะ
นางสาววัชราภรณ นานกาศ
นางสาวธัญวรัศม ธรามานิตย
นางสาวขวัญหทัย มูลมี
นางสาวเชฏฐา จําปาบุรี
นางสาวอนุธิดา เปงวันทา
นางสาวปณิดา โมฆรัตน
นางสาวณัฐณิชา หลอเกษมสุข
นางสาวจุฑารัตน จันมา
นางสาวสุเมธินี ทิสานนท
นางสาวตติยา จําปาบุรี

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
431
432
433
434
435

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300792
NU02300793
NU02300794
NU02300798
NU02300800

นางสาวพฤฒิยาพรรณุ แสนจันทร
นางสาวเบญญาภา มณีขัติย
นางสาวอรไพริน แสนเมืองมา
นางสาวจิรนันท เข็มพันธ
นางสาวอภิสรา ผันดอน

ลําดับ
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300801
NU02300803
NU02300804
NU02300805
NU02300807
NU02300808
NU02300809
NU02300812
NU02300813
NU02300814
NU02300817
NU02300818
NU02300819
NU02300821
NU02300825
NU02300826
NU02300828
NU02300831
NU02300833
NU02300836
NU02300840
NU02300843
NU02300845
NU02300848
NU02300852

นางสาวชาลิสา ชูสงแสง
นางสาววนิดา ศิริประโชติ
นางสาวธิติมา หมวกขุนทด
นางสาวทิพวรรณ ศรีชาติ
นางสาวอาริสา สงคุม
นางสาวยุวดี สายวารี
นางสาวณัฐชา หะสิตะ
นางสาวพลอยชมพู แพงตุย
นางสาวชลิตา แสนคํา
นางสาวพันธวิรา กาตาสาย
นางสาวพัฒนนรี กาตาสาย
นางสาวจันทกานติ์ ใจกุลทรัพย
นางสาวนราเกตน บัวจอม
นางสาวดวงกมล บุญที
นางสาวปยะฉัตร โสดาภักดิ์
นางสาวอตินุช ครองจริง
นายจิรภาส ตนะทิพย
นายปริวรรต กลิ่นเกษร
นางสาวอรวรา ราดเจริญ
นางสาวนันทิกานต กุลพรม
นายอภิชาติ เริงสมุทร
นางสาวมุกมณี จิโน
นางสาวศิริรัตน ไชยวงค
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
นางสาวเอมิกา รัญเวศ

ขาดใบเปลี่ยนชื่อใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ

ขาดใบเปลี่ยนนามสกุลใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
461
462
463
464
465

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300853
NU02300854
NU02300857
NU02300860
NU02300862

นางสาวจิรัชยา ไกยะฝาย
นายอานุภาพ สุขชนะ
นางสาวกัญญารัตน แซเบ
นางสาวณัฐริกา คํายศ
นางสาวปญญดา สุวรรณราช

ลําดับ
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300864
NU02300865
NU02300866
NU02300869
NU02300870
NU02300872
NU02300874
NU02300875
NU02300876
NU02300878
NU02300879
NU02300882
NU02300883
NU02300884
NU02300885
NU02300886
NU02300887
NU02300888
NU02300890
NU02300891
NU02300893
NU02300895
NU02300896
NU02300902
NU02300903

นางสาวศิริวรรณ แกวสินธุ
นางสาววนัชพร สอนเงิน
นางสาวนนทิชา จันทีนอก
นายยุทธพงศ ฟองออน
นางสาวธัญชนก หลีเกษรากรณ
นางสาวขวัญธิดา จันทะคัด
นางสาววรัชยา เพราะดี
นางสาวเยาวลักษณ พนมไพร
นางสาวจตุพร เฝดสูงเนิน
นางสาวฑิตยา หนอสีหา
นางสาวอรกัญญา อินลี
นางสาวจิดาภา แกววรรณา
นางสาวอารีฟะห หะมะ
นางสาวอัมพรพิมพ จอกสูงเนิน
นางสาวศศิณาภรณ ฝงชลจิตต
นางสาวชลิตา ลารอง
นางสาวจิราวรรณ นรสีหา
นางสาวอารีพรรณ สุภามงคล
นางสาววิรัณลักษณ เเกวโพนเพ็ก
นางสาวปราณปริยา เขื่อนเพชร
นางสาวจิราพัฒน ราชเสนา
นางสาวณิชมน คําปอ
นางสาวสิรินันท หงษดําเนิน
นางสาวธนพรธมล กานันตา
นางสาวสโรชา วนาการวงศ

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

ลําดับ
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2565
ณ อาคารเรียนรวม 80 ป ชั้น 4 หองสอบที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
เลขที่ผูสมัคร
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
NU02300904
NU02300907
NU02300909
NU02300910
NU02300912
NU02300914
NU02300915
NU02300916
NU02300919
NU02300920
NU02300921
NU02300925
NU02300927
NU02300929
NU02300930
NU02300935

นางสาวบุษกร จันทรสุข
นางสาวสุวนันท ไตรล้ํา
นางสาวธัญญธร สมภาร
นางสาวรัตติยา ใจเรือง
นายชวศิษฐ ลุนรักษา
นางสาววณิชชา เจือจาน
นางสาวมัชฑริกา เตชะสา
นางสาวชนกนาถ บุญทา
นางสาววัชราภรณ บุญประกอบ
นางสาวชวัลรัชต วงษคํา
นายวัชรินทร วิเชียรซอย
นางสาววรัญญา บุตตะโยธี
นางสาวณัฏฐกฤตา บุญกลาง
นางสาวสุพัตรา ทิพยจักร
นางสาวศศิมาภรณ ถาปนแกว
นายรัชชานนท ศิลมั่น

หนวยกิตภาษาตางประเทศต่ํากวาที่คณะกําหนด

หมายเหตุ
1. หากทานมั่นใจวามีหนวยกิตภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวยกิต และมีคาดัชมีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑที่คณะกําหนดไว ยึดตามใบ
รายงานผลการตรวจรางกายที่แพทยรับรอง ทานจึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณได
2. กรณีที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณติดโควิด ทานมีสิทธิ์ที่จะมาเขารับการสอบสัมภาษณได โดยทางคณะฯ จะแยกหองสอบสัมภาษณ
และอํานวยความสะดวกใหทาน ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. เทานั้น

