ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา
--------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดาเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อุดรธานี ประจ าปี การศึ ก ษา 2565 รอบ โควตา ไปแล้ ว นั้น ปรากฏว่ามีผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กเพื่ อ
เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นระบบออนไลน์ (online) ในคณะครุ ศ าสตร์ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย (on site) ม.ใน
ถนนทหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้า
สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน – เวลา ที่กาหนด จะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี)
รองอธิการบดี

1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล
ที่
รหัสสมัคร
คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1
22/05972
นาย
พงศธร
อาจโนนเปลือย
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2
22/06599
นาย
ศุภศิลป์
แซ่อึ้ง
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3
22/06693
นาย
นัฐพงศ์
ลีลาคุณารักษ์
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
4
22/07561
นางสาว
ภัทรวดี
ศรีแก้ว
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5
22/07565
นาย
ฐานันดร โคเวียง
6
22/07739
นาย
ธีรวัฒน์
เทพราชา
7
22/09271
นางสาว
เนตรชนก สวยรูป
8
22/09551
นางสาว
มณีรัตน์ แสนธิจักร
9 22/07523 (เทียบโอน) นาย
อิทธิพล
พลศรี
10 22/08403 (เทียบโอน) นาย
อลงกรณ์ ทับรัตน์
11 22/07924 (เทียบโอน) นาย
โยธิน
คันธี
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
กรรมการสอบนัดหมาย

2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/06175 นาย
รัชชานนท์ ทองสุทธิ์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/06202 นางสาว พจณิชา
เทอารุง
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/06509 นางสาว ฐนัฎฌา
ปัคคะมา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
4 22/07242 นางสาว เขมิกา
อภิชาติบุญมา
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/07629 นาย
ภัทรพงษ์
รือหาร
6 22/07975 นางสาว กานต์ธีรา
เหล่าวงษา
7 22/08070 นางสาว กัญญรัตน์ วงคะแสง
8 22/08193 นางสาว ศศิกานต์
แสนวัง
9 22/08217 นาย
จารุวัฒน์
พรมน้อย
10 22/08369 นาย
วุฒิชัย
แหมไธสง
11 22/08551 นาย
เจษฏา
ปิ่นม่วง
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
12 22/08791 นางสาว วิภาวี
คานาค
เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
13 22/08935 นางสาว อรสา
สุทธิสาร
กรรมการสอบนัดหมาย
14 22/09209 นางสาว จุฬาณี
ยืนนาน
15 22/09376 นางสาว นุชจิรา
รามะโคตร
16 22/09400 นาย
ศุภกิตติ์
แก้วศิริ
17 22/09722 นาย
ศุภณัฐ
ถาวร
18 22/09740 นาย
จักรกฤษ์
นาคยรรยงค์
19 22/09750 นาย
พงศกร
อินทรลุน
20 22/09768 นางสาว จิรารัตน์
งามใส
21 22/09775 นางสาว วันวิสา
ใจพล
22 22/09827 นาย
สันติ
เหมือดอดทน
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05683 นางสาว
พลอยชมพู
ศรีสมน้อย
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/05719 นางสาว
รักษิณาพิชญ์ วงษ์พรม
26 เมษายน 2565 ภายใน
3 22/05757 นางสาว
คณิตา
ธารดอนรัตน์
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
4 22/05763 นางสาว
มนต์ชัญญา หลักมั่น
การสอบสัมภาษณ์ตาม
5 22/05776 นางสาว
เสาวลักษณ์ แก้วคาแสน
QR Code นี้
6 22/05782 นางสาว
มุทิตา
สารีโท
7 22/05793 นางสาว
ชณิตา
โยธากุล
8 22/05809 นางสาว
สิริมุกดา
ช่อวงศ์
9 22/05895 นางสาว
ปรียาพัชร
ปูนกลาง
10 22/05962 นางสาว
ณิชา
ไปปอด
11 22/05973 นางสาว
จารุกร
วงษาเนาว์
12 22/05976 นางสาว
จันทวรรณ
นิลดา
13 22/05989 นางสาว
ปาริชาต
สุขเกษม
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
14 22/05994 นางสาว
อารัญญา
ทองตีบ
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
15 22/06000 นางสาว
นราทิพย์
กาลังทรัพย์
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์
16 22/06032 นางสาว
ธนภรณ์
ครูมนตรี
ตามที่กรรมการสอบนัดหมาย
17 22/06083 นางสาว
ชลธิชา
ทุยโพธิ์ชัย
18 22/06218 นางสาว
อรยา
แสนอุบล
19 22/06235 นางสาว
ลดาพร
อะรันญะโสตร์
20 22/06337 นางสาว
จิรประภา
โง่นลุน
21 22/06346 นาย
ธีรพัฒน์
สิงห์ไชย
22 22/06404 นางสาว
ภัคนันท์
ปานปรีดา
23 22/06410 นางสาว
ปริยากร
สาระถี
24 22/06420 นางสาว
ธัญชนก
สู่สุข
25 22/06446 นางสาว
ชุติมา
ศรีวรกุล
26 22/06517 นางสาว
พราวพิไล
จงวิทา
27 22/06575 นางสาว
ศิริวรรณ
คนยืน
28 22/06586 นางสาว
กัญญาณัฐ
นินสน
29 22/06591 นางสาว
นิภาวรรณ
สารวงษ์
30 22/06593 นางสาว
เสาวลักษณ์ หรพร้อม
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 2
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขัน้ ตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
31 22/06663 นางสาว
ชรินธร
จันแดง
1. ผูส้ มัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
32 22/06700 นางสาว
นภสร
ชัยชนะ
26 เมษายน 2565 ภายใน
33 22/06768 นางสาว
อรอุมา
สกุลสุขวงศ์
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
34 22/06781 นางสาว
นพวรรณ
สร้อยตา
การสอบสัมภาษณ์ตาม
35 22/06891 นางสาว
สุวดี
ใจทัด
QR Code นี้
36 22/06932 นางสาว
มนัสธิดา
มั่งมูล
37 22/06939 นางสาว
กัญญารัตน์
สุขใจ
38 22/07011 นางสาว
มนัสวี
บุตราษี
39 22/07036 นางสาว
โชติกานต์
บุญสิงห์
40 22/07075 นางสาว
กัลยา
มาลัย
41 22/07160 นางสาว
ปภาดา
แก้วมุงคุณ
42 22/07164 นางสาว
ฟ้าใส
พุทธิไสย
43 22/07291 นางสาว
วรางคณา
อรรถประจง
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
44 22/07406 นางสาว
นริสรา
โยธาสุภาพ
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
45 22/07601 นางสาว
พรปวีณ์
สิทธิสูงเนิน
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์
46 22/07619 นางสาว
ธนภรณ์
ชัยคา
ตามที่กรรมการสอบนัดหมาย
47 22/07631 นางสาว
นุสรา
ไปวันเสาร์
48 22/07638 นางสาว
อนัญญา
ต้นสียา
49 22/07788 นางสาว
ภัคจิรา
กินนอน
50 22/07789 นางสาว
กนกประภา นนท์สะเกษ
51 22/07834 นางสาว
ศิริประภา
ทาสะโก
52 22/07907 นางสาว
อัครยา
ศรีบุญเรือง
53 22/07933 นางสาว
ณัฐธยาน์
อุทธบูรณ์
54 22/08040 นางสาว
พิมพ์วิภา
ดีมาก
55 22/08134 นางสาว
ดวงใจ
เมืองมีศรี
56 22/08265 นางสาว
สุนิตา
ไชยแสนฤทธิ์
57 22/08309 นางสาว
นรินทิพย์
แสงมนตรี
58 22/08356 นางสาว
กัญญารัตน์
ไชยทองดี
59 22/08429 นาย
วีรวัฒน์
บุญเลี้ยง
60 22/08536 นางสาว
ชยาภรณ์
ดีสุทธิ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 3
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
61 22/08644 นางสาว
ปัญญาพร
ชอบมาก
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
62 22/08685 นางสาว
จีรนัท
นาสงค์
26 เมษายน 2565 ภายใน
63 22/08718 นาย
เพชรายุทธ
โนรี
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
64 22/08775 นางสาว
จิรนันท์
ไชยพล
การสอบสัมภาษณ์ตาม
65 22/08819 นางสาว
ธฤษวรรณ
ศรีวิลัย
QR Code นี้
66 22/08853 นางสาว
นิชาภา
สมีเพ็ชร
67 22/09053 นางสาว
พิชยา
เพชรวิเศษ
68 22/09100 นางสาว
อารยา
ยุทธอาจ
69 22/09117 นางสาว
ณัฐธยาน์
รามฤทธิ์
70 22/09150 นางสาว
ภคพร
ครองสนั่น
71 22/09215 นางสาว
อิศริยา
เมืองฮามพันธ์
72 22/09218 นางสาว
วิภาดา
อินทะสร้อย
73 22/09231 นางสาว
กนกวรรณ
สนนอก
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
74 22/09296 นางสาว
ญานิศา
โพธิ์จันทร์
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
75 22/09319 นางสาว
ธนพร
เสริฐศรี
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์
76 22/09333 นางสาว
ตวงทอง
โพธิ์วงษ์
ตามที่กรรมการสอบนัดหมาย
77 22/09455 นางสาว
จิรภา
จัดตาดี
78 22/09521 นางสาว
ศิรภัสสร
รัตนวงศ์บุญมี
79 22/09555 นางสาว
นันทะพร
สอนชาติ
80 22/09567 นางสาว
ภทรพรรณ
ศรีหนองห้าง
81 22/09602 นางสาว
ธิดา
จันทร์บุญ
82 22/09616 นางสาว
สุมิตรา
วัดกลีบ
83 22/09624 นางสาว
อริสรา
นิลโคตร
84 22/09647 นางสาว
ณัฐวดี
ตะกะศิลา
85 22/09648 นางสาว
มนิดา
ทีฆะสุข
86 22/09667 นางสาว
เพ็ญพิชชา
หน่องกระโทก
87 22/09771 นางสาว
หัทยา
มณพรมมา
88 22/09777 นางสาว
เยาวนุช
ปัญญาสาร
89 22/09816 นางสาว
จิรารัตน์
พรมเมืองซ้าย
90 22/09858 นางสาว
มนัสนันท์
บรรณโคตร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ห้อง 1
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชือ่
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05784 นางสาว
นภัคจิรา คาไสย์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/05835 นางสาว
พัชรินทร์ สิมมา
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/05865 นางสาว
แพรวนภา ตาวะสุข
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
4 22/05986 นางสาว
สุพิชชา
ศิริมั่งมูล
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/06019 นางสาว
มันทนา
จันทะบูรณ์
6 22/06080 นางสาว
พิไลพร
เหล่าสมบัติ
7 22/06319 นางสาว
ธนพร
ปฐมพันธ์
8 22/06345 นางสาว
รุ่งรัศมี
ตวนชัยภูมิ
9 22/06394 นางสาว
พรนิตา
นันทะน้อย
10 22/06600 นางสาว
อรพิมพ์
ผาลา
11 22/06655 นาย
สิทธิพล
พิมพ์สุวรรณ์
12 22/06664 นางสาว
อัฐภิญญา พิมเสน
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
13 22/06723 นางสาว
ธมนวรรณ เพชรดี
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
14 22/06843 นางสาว
ณัฏฐ์กฤตา แก้วดอนหัน
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบ
15 22/06903 นางสาว
วณิชชา
ไกยสินธุ์
นัดหมาย
16 22/06935 นางสาว
ธิสุตา
นันทา
17 22/07079 นางสาว
นันทนา
สมมี
18 22/07232 นางสาว
วรรณภา วัลเตอร์
19 22/07250 นางสาว
ลัทธวรรณ สุดรัก
20 22/07289 นางสาว
เพียงฟ้า
สุทธิเสงี่ยม
21 22/07421 นางสาว
สุกานดา ภะวะภูทะ
22 22/07575 นางสาว
ดารณี
ตาตะมิ
23 22/07583 นางสาว
เมธินี
ด้วงลาพันธ์
24 22/07930 นาย
อิศรา
นากลางดอน
25 22/07974 นางสาว
ณณิชา
เพชรสถาพร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ห้อง 2
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
26 22/08232 นางสาว
ลิลลดา
ไพศาล
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
27 22/08240 นางสาว
ธัญวรัตม์ สุวรรณรงค์
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
28 22/08306 นางสาว
นิลยา
ประการแก้ว
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
29 22/08342 นาย
วีรยุทธ
ขอเงินกลาง
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
30 22/08347 นางสาว
สุภาพร
นันทขันธ์
31 22/08445 นางสาว
ขวัญธิดา มีนาคะ
32 22/08801 นางสาว
กิตติมา
วิไชมูล
33 22/08802 นางสาว
ชลธิชา
เชื้อแก้ว
34 22/08805 นางสาว
ภัธลดา
เตณวงค์
35 22/08820 นางสาว
กัญยภัชร โคตศิริ
36 22/08975 นางสาว
พิมพกานต์ หาญศึก
37 22/09253 นาย
ธนภัทร
พันธ์งาม
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
38 22/09259 นางสาว
อรทัย
บุญมาก
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
39 22/09308 นางสาว
ภควรรณ ปักษา
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบ
40 22/09371 นางสาว
กนกกร
ศรีหะไตร
นัดหมาย
41 22/09403 นาย
เดชสิทธิ์
บุญสาร
42 22/09427 นางสาว
ดวงกมล สุระเพ็ญ
43 22/09442 นางสาว
จุฑารัตน์ ภูมิรินทร์
44 22/09449 นางสาว
สุภาวิณี
พรมพนารักษ์
45 22/09471 นาย
ลัทธพล
ผุดผ่อง
46 22/09503 นางสาว
เมษา
พรมมา
47 22/09545 นางสาว
กชพรรณ วรชัย
48 22/09675 นาย
อภิเชษฐ์ ศรีสกุล
49 22/09721 นางสาว
อภิชยา
ด่านกระโทก
50 22/09754 นางสาว
สุมิตตรา กินรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้องที่ 1
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05690 นาย
ภัทรพล
วุทธพันธ์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/05766 นางสาว
ทัตพิชา
กางมัน
26 เมษายน 2565 ภายใน
3 22/05770 นาย
เดชฤทธิ์
วันจงคา
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
4 22/05771 นางสาว
ศิริลักษณ์
นิลจันทร์
การสอบสัมภาษณ์ตาม
5 22/05790 นางสาว
ศิริยากร
อินภูวา
QR Code นี้
6 22/05898 นาย
คุณากร
วงษ์พระจันทร์
7 22/05913 นาย
ธนาวิทย์
ทองแสน
8 22/05935 นางสาว
สุภาวิดา
โพธิ์วิเศษ
9 22/06213 นางสาว
ฤทัยชนก
วงศ์จอม
10 22/06260 นาย
ธนวัฒน์
ชาบัญ
11 22/06261 นางสาว
จุฑามาศ
สีใส
12 22/06268 นาย
ปริวัฒน์
งาสิทธิ์
13 22/06287 นางสาว
จิตรี
คเณแสน
14 22/06383 นางสาว
ณัฏฐชา
ภานุวัฒนโชค 2. วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
15 22/06500 นางสาว
อินธิรา
ศรีกะมุต
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
16 22/06590 นาย
วัชระ
สร้อยเสนา
กรรมการสอบนัดหมาย
17 22/06650 นาย
อดิราช
ฮาบเมืองซอง
18 22/06682 นางสาว
สุทินา
แววศรี
19 22/06776 นางสาว
จันทิมา
เสาทองหลาง
20 22/06931 นางสาว
วิสุดา
อินทร์พิมพ์
21 22/06965 นางสาว
นริศรา
กล่อมละมูล
22 22/07067 นางสาว
ลัดษา
เหล็งหวาน
23 22/07072 นาย
พงศกร
น้าคา
24 22/07163 นาย
คุณานนต์
จันวิชัย
25 22/07241 นางสาว
ธันยพร
สีสุนาม
26 22/07260 นางสาว
ศานต์ฝัน
กันทา
27 22/07317 นางสาว
กมลรัตน์
หยกพงศ์กนก
28 22/07513 นาย
อนุกลู
สุพันธ์นา
29 22/07515 นางสาว
กัญญ์วรา
พงษ์สิมา
30 22/07536 นาย
ธนวัฒน์
ขารบ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้องที่ 2
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
31 22/07703 นาย
กฤษฎ์
นาคเสน
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายใน
32 22/07786 นางสาว
สุพรรณณิการ์ วันทาดา
วันที่
33 22/07802 นางสาว
วิภาวดี
ทิพประมวล
26 เมษายน 2565 ภายใน
34 22/07804 นาย
ธนาวุฒิ
วงษ์สุวรรณ
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
35 22/07809 นาย
ภานุวัฒน์
เจริญรถ
การสอบสัมภาษณ์ตาม
36 22/07825 นาย
นิธิกร
ผาวิชัย
QR Code นี้
37 22/07840 นางสาว
กุลรัตน์
ยี่ยวน
38 22/07841 นางสาว
พรรณิภา
เนตรวงศ์
39 22/07847 นางสาว
จิดาภา
ทองทิพย์
40 22/07962 นางสาว
กนกกร
กิณเรศ
41 22/07979 นาย
ณัฐกิตต์
นอสูงเนิน
42 22/07995 นาย
กฤตธนภัค
คาเบ้าเมือง
43 22/08168 นางสาว
ศิริพร
มาฆะพรศิริ
44 22/08190 นางสาว
ชิชนก
แย้มถนอม
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
45 22/08334 นางสาว
พินทุอร
นาแพงสอน
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
46 22/08370 นางสาว
ศรัณย์พร
กาญจนศรี
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
47 22/08410 นางสาว
ปนิตา
เชื้อมณฑา
กรรมการสอบนัดหมาย
48 22/08411 นางสาว
ธัญรัศม์
ฮ้างเต็ก
49 22/08413 นางสาว
ธัญพิชา
แห้วใต้
50 22/08431 นาย
สิรวิชญ์
พรมกสิกร
51 22/08433 นางสาว
ชาคริยา
มณีสุทธิ์
52 22/08459 นาย
ภูบดินทร์
ตุ้มทอง
53 22/08477 นาย
จักริน
เพชรโรจน์
54 22/08567 นาย
ธีรวัฒน์
พลเรือง
55 22/08577 นาย
ธีรภัทร
สมคะเน
56 22/08583 นาย
ปฤษฎิ์
ฤทธิธรรม
57 22/08591 นางสาว
ฐิติรัตน์
นนเลาพล
58 22/08606 นางสาว
ปิยมล
ครุธอาจ
59 22/08637 นางสาว
จุรีพร
นาดี
60 22/08662 นางสาว
อทิตยา
แก้วโท
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้องที่ 3
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
61 22/08683 นางสาว
เมลวดี
โพธิ์วงษ์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายใน
62 22/08723 นางสาว
มิรันตรียา
วงษ์เพ็ชร
วันที่ 26 เมษายน 2565
63 22/08763 นาย
สราวุฒิ
สาทน
ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อนัด
64 22/08778 นาย
ธวัชชัย
คาจันทึก
หมายการสอบสัมภาษณ์ตาม
65 22/08812 นางสาว
สุภัสสร
ศรีหาบุตร
QR Code นี้
66 22/08903 นางสาว
อริสรา
พรมจันทร์
67 22/08925 นาย
ธันวา
ดีวันไชย
68 22/09089 นางสาว
รสิตา
สายทอง
69 22/09118 นาง
ธนาภา
นาโควงค์
70 22/09152 นาย
ณัฐวุฒิ
ประสิทธิเวส
71 22/09189 นาย
กฤษดา
ทักษี
72 22/09221 นาย
รัฐภูมิ
พิลาบุตร
73 22/09234 นางสาว
เกศราภรณ์ ศรีพุทธา
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
74 22/09305 นาย
ธีรภัทร
โพธิ์ศรี
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
75 22/09390 นางสาว
กรภัทร์
ทุมชะ
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
76 22/09395 นางสาว
เบญจพร
มณีแสง
กรรมการสอบนัดหมาย
77 22/09419 นางสาว
อารยา
พรมมานอก
78 22/09500 นางสาว
สุนทรี
สุวรรณชัยรบ
79 22/09532 นางสาว
ขวัญจิรา
ดีพร้อม
80 22/09537 นาย
สามารถ
ศิริชาเครือ
81 22/09596 นาย
ธนฤกษ์
ค่ายใส
82 22/09604 นางสาว
พลอยไพลิน ก้านทอง
83 22/09609 นาย
ณัฏฐากร
คามีทอง
84 22/09651 นางสาว
พัชรา
โฮมแพน
85 22/09697 นางสาว
กานดา
ไชยตะมาตย์
86 22/09706 นางสาว
ศรีสุดา
วารีศรี
87 22/09746 นาย
ธนากร
รันวงศา
88 22/09828 นางสาว
ณัชชา
ประทุมชาติ
89 22/09853 นาย
ธนเกียรติ
พิทักษ์
90 22/09863 นางสาว
พรสุดา
ชัยธานี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขัน้ ตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/06049 นาย
โชคพิทักษ์
ดวนโคกสูง
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/06340 นางสาว
นัยนา
อินทวงค์
26 เมษายน 2565 ภายใน
3 22/06376 นาย
ภูวดล
จันริวงค์
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
4 22/06522 นางสาว
จิตรลดา
แสงหา
การสอบสัมภาษณ์ตาม
5 22/06879 นางสาว
จริญญา
วายโสกา
QR Code นี้
6 22/06930 นางสาว
พัชริดา
สาระดี
7 22/07589 นางสาว
กุลธิดา
แสงศิลา
8 22/07625 นางสาว
สุรัญญา
ชินวงค์
9 22/08064 นาย
สรวิชญ์
ศรีบู่
10 22/08378 นางสาว
ชลดา
มณีบู่
11 22/08455 นางสาว
อรปรียา
พันธุ์สุมา
12 22/09220 นางสาว
รักษิณา
การนา
13 22/09228 นางสาว
ชุติกาญจน์
ภานนท์
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
14 22/09346 นางสาว
อัญชิสา
สิมมาคา
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
15 22/09373 นาย
ธีรไนย
สารสอน
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
16 22/09385 นางสาว
ธัษณ์ชัญญา บุญพา
กรรมการสอบนัดหมาย
17 22/09486 นางสาว
ธนัญญา
สารสี
18 22/09656 นาย
ทักษิณ
แวงวรรณ
19 22/09682 นางสาว
ศิรินทิพย์
แก้วพิลา
20 22/09760 นางสาว
วิลาสินี
ผึ้งศรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05688 นางสาว
มนัสนันท์ ขันแข็ง
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/06397 นางสาว
ปิยะนุช จาเริญ
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/07832 นางสาว
รุ่งฤดี
ผันผ่อน
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
4 22/08393 นาย
ชนกานต์ พินิจใหม่
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/08394 นางสาว
สุนิสา
คณะวาปี
6 22/08700 นางสาว
พรตรียา มโนเอื้อ

2. วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัคร
เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการ
สอบนัดหมาย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05850 นางสาว
ชมพูนุช ชาศรี 1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/09329 นาย
ธีรภัทร วงค์ชา 26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/09807 นางสาว
จีรนันท์ สง่าลี
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้

2. วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
กรรมการสอบนัดหมาย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
1 22/06574 นางสาว
จิรประภา ศรีสองเมือง
2 22/07028 นาย
ณัฐวัฒน์ บุญสินชัยธนกุล
3 22/08395 นาย
นราวิชญ์ เอกา
4 22/08910 นาย
ปกรณ์ลัม อาสาเสนา

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการ
สอบสัมภาษณ์ตาม QR Code นี้

2. วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
กรรมการสอบนัดหมาย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้อง 1
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05698 นางสาว กฤติมา
เต็งวัฒนโชติ
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/05861 นางสาว อภิญญา
พลาปัญญากูล
26 เมษายน 2565 ภายใน
3 22/05904 นาย
ภรภัทร
สืบจากมี
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
4 22/06133 นางสาว พรโศภิณ
แก้วหิน
การสอบสัมภาษณ์ตาม QR
5 22/06224 นาย
ชัชวาลย์
ไผ่ล้อมทาเล
Code นี้
6 22/06227 นาย
บุญยวิชญ์
บุญญาพิพรรธน์
7 22/06325 นางสาว จันทร์กระจ่างฟ้า คาทะเนตร
8 22/06401 นาย
เกริกบุณย์
เกตุวิเศษกูล
9 22/06407 นางสาว ตะวันนา
ผลาจันทร์
10 22/06455 นางสาว ปิยะธิดา
ราชภักดี
11 22/06492 นาย
ณัฐวรรธน์
ปัญญาวชิรพงษ์
12 22/06612 นางสาว อมราพร
อุโคตบุตร
13 22/06680 นาย
กลศาสตร์
อินทิจักร์
14 22/06912 นางสาว ธารารัตน์
วงษ์พระจันทร์
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
15 22/06915 นาย
นราวิชญ์
สาขี
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
16 22/07177 นางสาว สาริน
สีน้าเงิน
กรรมการสอบนัดหมาย
17 22/07319 นางสาว กมลลักษณ์
ขันธุปัทม์
18 22/07407 นาย
สุรภัทร
รื่นกลิ่น
19 22/07516 นางสาว แพรวพรรณ
พงษ์เผือก
20 22/07576 นางสาว ศิริยากร
นามแสง
21 22/07588 นาย
ชินกร
ภูเวียนวงศ์
22 22/07615 นางสาว ภัทราภรณ์
สมใจ
23 22/07634 นางสาว ภัทรนุช
สงศรี
24 22/07694 นาย
พิเชษฐ์
น้าก่า
25 22/07848 นาย
สหรัถ
สิงหาทุม
26 22/07876 นางสาว พิมพ์ชนก
จันทะเนตร
27 22/08022 นางสาว วศินี
โนนคู่เขตโขง
28 22/08173 นางสาว สายน้าทิพย์
ค้ายกับคา
29 22/08185 นางสาว อินทุกร
จรไพร
30 22/08199 นาย
พนาวัลย์
เภาพาน
31 22/08247 นางสาว สุชาดา
แก้วพะเนียง
32 22/08287 นางสาว ปภัสรา
เหล่าชัย
33 22/08300 นางสาว ทิพย์ทริกา
ศรีปัญญา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้อง 2
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
34 22/08301 นาย
ชยุทธพง
นาชัย
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายใน
35 22/08344 นางสาว
ศิรประภา
ประมูลจักรโก
วันที่ 26 เมษายน 2565
36 22/08542 นางสาว
ณัฐชยา
สุริยนต์
ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อนัด
37 22/08561 นาย
นฤวัต
บุญเฮ้า
หมายการสอบสัมภาษณ์ตาม
38 22/08651 นาย
ณัฐกิตติ์
กาญจนารัญ
QR Code นี้
39 22/08736 นางสาว
พรพรหม
ฉ่ากระโทก
40 22/08788 นาย
ศุภวัฒน์
ทุมพลา
41 22/08896 นางสาว
ศิริณธร
ไชยจักร์
42 22/08919 นาย
ทัศน์ไท
ชัยมูล
43 22/08930 นางสาว
ปรัชญาวรรณ ปานนี้
44 22/08942 นางสาว
พรรณพัชนันท์ อุทัยธวัช
45 22/08962 นางสาว
เยาวลักษณ์
ตั้งจิตวิวัฒน์
46 22/08970 นางสาว
กนกพร
หัสเดชะ
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
47 22/09068 นางสาว
จิราพัชร
นิลพงษ์
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
48 22/09102 นางสาว
ปัญญดา
วรรณคีรี
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์
49 22/09121 นางสาว
ณิชากร
วงศ์นุกูล
ตามที่กรรมการสอบนัดหมาย
50 22/09126 นางสาว
หทัยกาญจน์
หงษ์คง
51 22/09142 นางสาว
เนตรชนก
สีดาคา
52 22/09151 นางสาว
พิชราภรณ์
พิทักษ์ชัยโสภณ
53 22/09176 นางสาว
จารุวรรณ
คาพิลา
54 22/09211 นางสาว
ภคพร
พรหมคุณ
55 22/09222 นาย
นาถวัฒน์
จันทร์โพธิ์ศรี
56 22/09250 นางสาว
จิดาภา
ฐานันดร
57 22/09311 นางสาว
ปนัดดา
โพธิกมล
58 22/09356 นางสาว
ธารทิพย์
ประโพธิ์ศรี
59 22/09444 นางสาว
กรรณิการ์
ชัยโยกุล
60 22/09452 นาย
ศศิพงษ์
แง่มสุราช
61 22/09510 นาย
จิรเมธ
มโนขันธ์
62 22/09564 นางสาว
ปิยฉัตร
นรินทร์
63 22/09623 นางสาว
ณัฎฐณิชา
บุตรดา
64 22/09772 นาย
ปิตุเทพ
จันทร์เพ็ญ
65 22/09800 นางสาว
พิมมาดา
นาเมืองรักษ์
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
1 22/05696 นาย
ธนวันต์
ทองทา
2 22/05875 นางสาว
รัตติกาล บรรหาร
3 22/06182 นาย
ชวนนท์
เนตรวงศ์
4 22/07420 นาย
ณัฐพล
ลักษณะ
5 22/07824 นางสาว
พรภวิษย์ โพธิ์ศรีวังชัย
6 22/07987 นางสาว
อารยา
บุดดาดวง
7 22/08742 นางสาว
สิราวรรณ ศิริธรรมจักร
8 22/08949 นาย
ธีรภัทร์
สุทสน
9 22/09219 นางสาว
ไอรินทร์ โพธิสาร
10 22/09254 นาย
พชรพล
ทีหอคา
11 22/09331 นาย
สุทัศน์
ดิษฐเจริญ
12 22/09384 นางสาว
พรพิมล
ลีพฤติ
13 22/09559 นางสาว
ปาริชาต พรมเกิด
14 22/09814 นาย
ศุภชัย
แสงจอหอ
15 22/09833 นาย

ภูวนาถ

โคตรชนะ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้

2. วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัคร
เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการ
สอบนัดหมาย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05773 นาย
ณภัทร ผาบจุงกุง 1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/06661 นาย
ณัฐพงศ์ อุตคะวาปี 26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/06836 นางสาว
ธันยพร วันคา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบสัมภาษณ์
4 22/07831 นางสาว
วณิชยา ดานจง
ตาม QR Code นี้
5 22/08035 นาย
ธราดล พาพลงาม

2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
กรรมการสอบนัดหมาย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05797 นางสาว
กัญญาณัฐ
ศรีจันทร์
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/06131 นางสาว
จิราภรณ์
มะสือ
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/06276 นางสาว
อารยา
หูตาชัย
16.00 น. เพื่อนัดหมายการ
4 22/06331 นางสาว
กนกวรรณ
พันธุพารา
สอบสัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/06507 นางสาว
นันทกาญจน์ โพธิ์ไทรย์
6 22/06698 นาย
พีรวิทย์
อัครเสริญ
7 22/06865 นาย
นันทวัฒน์
โมกจันทร์
8 22/07000 นางสาว
เกศรา
แสนชัย
9 22/07426 นางสาว
ศุภชิญา
วงษา
10 22/07559 นาย
ณัฐพล
แสนบุญ
11 22/08787 นางสาว
วาสินี
ฉันสีมา
12 22/08857 นางสาว
ศศิธร
เลนคามี
2. วันที่ 27 เมษายน 2565
13 22/09057 นางสาว
ปณิตา
บุราณปู่
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
14 22/09087 นางสาว
จีรพร
ซาสร้อย
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
15 22/09179 นาย
พิทยาธร
แก้วยางนอก
กรรมการสอบนัดหมาย
16 22/09257 นางสาว
นันทัชพร
วรประเสริฐ
17 22/09474 นางสาว
จิดาภา
ฉายาภักดี
18 22/09522 นางสาว
ธันย์ชนก
สุระแสง
19 22/09638 นางสาว
อมราวดี
ไชยคา
20 22/09658 นางสาว
ณัฐริกา
อุ่นเทียมโสม
21 22/09664 นางสาว
สิรินทรา
สิงห์บุญมี
22 22/09700 นางสาว
ขัตติญามาศ นามวงษา
23 22/09756 นางสาว
นฤมล
จันทะบาล
24 22/09790 นางสาว
ศิริกานดา
สงครามยศ
25 22/09801 นางสาว
พัชราพรรณ คามุงคุณ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ห้อง 1
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05679 นาย
จุฑาธิวัฒน์
หมายสิน
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/05682 นาย
อัมรินทร์
ตรีอินทอง
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/05699 นาย
อภินันท์
ภูชนะศรี
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
4 22/05731 นาย
จีระชัย
สุคนธ์รัตน์
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/05734 นาย
ณัฐวุฒิ
วิบูลย์กุล
6 22/05744 นาย
สุภกร
เตมาชิก
7 22/05928 นาย
พงษ์พิสุทธิ์
หอมอ่อน
8 22/05941 นาย
พีรดนย์
ภูชัน
9 22/06004 นาย
บุญยศักดิ์
สาครลาด
10 22/06042 นางสาว
ชฎาพร
สงกาผัน
11 22/06044 นาย
นนธกานต์
ขามธวัฒน์
12 22/06067 นาย
พงศกร
กองสะดี
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
13 22/06075 นาย
กวี
นาสิงบุตร
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
14 22/06123 นาย
ทยากร
รักษาภักดี
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบ
15 22/06143 นาย
ยศนันทน์
ชาวชุมนุม
นัดหมาย
16 22/06215 นางสาว
ปวีณา
หอมอ่อน
17 22/06223 นาย
นนทพัทธ์
ดาพันธ์
18 22/06225 นาย
วิญญู
สารแสน
19 22/06228 นาย
ภูวดล
ภูมิโคก
20 22/06242 นางสาว
ชนิตรา
ดอกบัวหลวง
21 22/06256 นางสาว
จาริยา
สมทรง
22 22/06387 นางสาว
ธนัชพร
บุญพัก
23 22/06391 นาย
วีณัฐ
พันทะบุตร
24 22/06409 นาย
ณัฐภัทร
บุญมาก
25 22/06431 นางสาว
ภัทรสุดา
เงินมาก
26 22/06547 นาย
พิชัยวัต
อัฒจักร์
27 22/06549 นาย
ปริญญา
พลเพิ่ม
28 22/06618 นางสาว
กมลวรรณ
พันดช
29 22/06652 นางสาว
วนันดา
ชุมแวงวาปี
30 22/06695 นาย
เมธาวัฒน์
แก้วอินทร์
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ห้อง 2
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
31 22/06702 นางสาว
ศญามล
เนตรสม
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
32 22/06767 นางสาว
ประภาพรรณ ยศสุพรม
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
33 22/06840 นาย
ไกรวิชญ์
สงคาภา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
34 22/06850 นาย
คณิน
แสงแก้วเขียว
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
35 22/06867 นาย
ภานุพงษ์
โสภาคา
36 22/06874 นาย
ณัฐพล
สงคราม
37 22/06924 นาย
อนุชิต
ศรีถาวร
38 22/06953 นาย
วุฒิไกร
ไชยวรรณ
39 22/06955 นาย
นิธิ
หวานขม
40 22/06971 นางสาว
ธัญชนก
จรุงพันธ์
41 22/06985 นาย
วรเมธ
สมบูรณ์
42 22/06993 นางสาว
ศิโรธร
ทรัพย์ประโคน 2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
43 22/07064 นาย
สุเมธ
จันทร์อ้วน
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
44 22/07065 นางสาว
ดวงดารัตน์
อุ่นคา
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบ
45 22/07172 นาย
อภิวัฒน์
ชาวสวน
นัดหมาย
46 22/07176 นางสาว
จณิตตา
จันทะคุณ
47 22/07285 นาย
มนัสวี
โพธิ์ไชยโถ
48 22/07309 นาย
ตะวัน
หวานเสร็จ
49 22/07321 นาย
ธนาภรณ์
พั้วทา
50 22/07324 นาย
ภานุพงศ์
ท้าวสนิท
51 22/07373 นาย
ธีระพันธ์
โคตรบุตร
52 22/07393 นาย
อนุชิต
บรมฤทธิ์
53 22/07418 นางสาว
ศุภัสรา
แก่นจาปา
54 22/07550 นาย
สรรพสิทธิ์
กบิลพัฒน์
55 22/07590 นาย
ดนุนัย
ไชยโย
56 22/07620 นาย
สยมภู
โฮซิน
57 22/07630 นางสาว
สุพัตรา
โอชารส
58 22/07695 นางสาว
อริส
สมอารี
59 22/07706 นาย
ธันยาวัฒน์
คะสาน
60 22/07733 นาย
จิรวัฒน์
วารีศรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ห้อง 3
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
61 22/07767 นาย
ยุทธพิชัย
รัตนวงวันดี
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
62 22/07842 นาย
เดชชนะ
คนชาญ
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
63 22/07846 นาย
พิชิตพงษ์
ตาดา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
64 22/07892 นาย
จักรพรรดิ์
คุณสมบัติ
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
65 22/07904 นาย
สหรัฐ
วงศ์เอนก
66 22/07917 นาย
นวพล
พลโยธา
67 22/07981 นาย
ชิษณุพงศ์
วงษ์สุวรรณ
68 22/07989 นาย
จิรโชติ
ศรีเฉลียว
69 22/07993 นาย
พันธวิศ
ชูเสน
70 22/08001 นาย
ชยธร
ศรีวะกุล
71 22/08023 นาย
ศุภโชค
ปัดมะฤทธิ์
72 22/08133 นาย
ธีรภัทร
นาเวียง
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
73 22/08159 นาย
สหพงษ์
ลักษณะสกุลชัย 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
74 22/08161 นาย
กิตติพงษ์
คาเบ้า
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบ
75 22/08213 นางสาว
นิภาดา
สีมี
นัดหมาย
76 22/08215 นาย
ภูวสิทธิ์
ภูพวก
77 22/08261 นาย
ภควัฒน์
อัมพรัตน์
78 22/08305 นาย
พชรพล
อานาจเจริญ
79 22/08385 นาย
ณัฐวุฒิ
นิยมแก้ว
80 22/08398 นาย
พงศกร
จันทร์ประสาน
81 22/08454 นางสาว
ประภัสสร
นามแก้ว
82 22/08474 นาย
ธีระวัฒน์
กลั่นไพรี
83 22/08553 นางสาว
ปริตา
นราจันทร์
84 22/08585 นาย
กฤษณพงศ์
แสนเเสง
85 22/08646 นางสาว
สุภัสสร
ฤทธิ์ศรี
86 22/08747 นางสาว
พรทิพย์
จะกะนะ
87 22/08772 นาย
สิทธิชาติ
วงศ์กลม
88 22/08789 นางสาว
ธิดาพร
โซ่เมืองเเซะ
89 22/08804 นาย
ครรชิต
ชมจุนจัง
90 22/08821 นาย
ธนพล
เชิดรัมย์
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ห้อง 4
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
91 22/08845 นางสาว
อรุโณทัย
โพธิ์ภักดี
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
92 22/08956 นาย
ณัฐกร
พินสา
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
93 22/09024 นาย
พัฒนากร
พันธุคา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
94 22/09048 นางสาว
กานต์รวี
แข็งขัน
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
95 22/09076 นาย
วีรภัฏ
เห็นหลอด
96 22/09112 นางสาว
ธิดารัตน์
คาอินทร์
97 22/09213 นาย
ศิริโชค
วันเที่ยง
98 22/09227 นาย
ภูวดล
ลีตะนา
99 22/09280 นาย
สิทธิพร
บัวติก
100 22/09310 นาย
ชลสิทธิ์
พรหมโคตร
101 22/09334 นางสาว
สุทธิดา
ต่างทอง
102 22/09347 นาย
ธีรธรรม
ภูนามูล
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
103 22/09405 นางสาว
เขมอักษร
คาเงาะ
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
104 22/09481 นาย
พีรพัฒน์
ริโยธา
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบ
105 22/09543 นาย
ภาณุพงษ์
วิมลนิมิตร
นัดหมาย
106 22/09544 นาย
ศุภกิตติ์
คาภูศิริ
107 22/09552 นาย
วิทยา
ตู้พิมาย
108 22/09568 นาย
ณภัทร
บุญพิมพ์
109 22/09573 นาย
จักรินทร์
รินเพ็ง
110 22/09614 นาย
ธีรภัทร
โภคานิตย์
111 22/09650 นาย
อภิเชษฐ์
ตูป๋ าน
112 22/09652 นาย
รัฐการ
ปรางค์ทอง
113 22/09710 นาย
อัมรินทร์
มูลบุตรดา
114 22/09730 นาย
พัชรพล
อยู่สูงเนิน
115 22/09763 นาย
เปรมกมล
พวงทอง
116 22/09802 นาย
สราวุธ
เล็งไทยสงค์
117 22/09820 นางสาว
ธนวรรณ
บัวดัง
118 22/09829 นาย
รุจน์
มารักษ์
119 22/09854 นางสาว
วราวรรณ
วงศ์มาตร์
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/06107 นาย
วุฒิชัย
ดีรักษา
1. ผู้สมัครเข้ากลุม่ ไลน์ภายในวันที่
2 22/06116 นางสาว
พรรณวษา แสดงจิตร
26 เมษายน 2565 ภายใน
3 22/06231 นาย
วชิรวิทย์ อนารัตน์
เวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
4 22/06902 นาย
เดชาวัฒน์ ศรีเสมอ
การสอบสัมภาษณ์ตาม QR
5 22/06949 นางสาว
สุดารัตน์ จารูญศิริ
Code นี้
6 22/07051 นางสาว
อันธิกา
อ่อนดี
7 22/07414 นางสาว
ขวัญข้าว ชัยวงค์
8 22/07479 นางสาว
ปานวาด กุดวิลา
9 22/07698 นางสาว
อภิชญา
ริยะตา
10 22/07827 นางสาว
อติมา
ตาวงศ์
11 22/07851 นาย
ฐิตินันท์
โคตระโคตร
12 22/07874 นาย
ปาณรวัฐ ไชยช่วย
13 22/08289 นาย
นภัทร
ชาวหล่ม
14 22/08529 นาย
มนต์พิธี
โพธราม
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
15 22/08764 นางสาว
มาริษา
อุ่นโคกกลาง
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบนัด
16 22/08969 นาย
สุธินันท์
ดีจะมาลา
หมาย
17 22/09075 นางสาว
จินตนา
ลิชผล
18 22/09163 นางสาว
สุจิรา
พุฒเขียว
19 22/09237 นาย
อนุชา
ตีปะเคน
20 22/09873 นาย
พิทยุตม์
แก้วมีสี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05717 นาย
ชุติพนธ์
รัตนะมงกุฏ 1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่ 26 เมษายน
2565 ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อนัดหมาย
2 22/05839 นาย
วีรวัฒน์
ชดพรมราช
การสอบสัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
3 22/05867 นาย
พชราวัชร จันเทพ
4 22/06136 นาย
ตะวัน
พรมวัง
5 22/06396 นาย
นพรัตน์
นาสงค์
6 22/06438 นาย
ศิวกร
ตาเทพ
7 22/06540 นาย
ปรีชา
มหาหิงษ์
8 22/06824 นางสาว ชนัญญา
ยะสุรีย์
9 22/06968 นาย
กัมปนาท
ภูเด่นใส
10 22/07372 นางสาว แก้วตา
โคตรประทุม
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
11 22/07720 นาย
ณัฐวุฒิ
บรมฤทธิ์
เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
12 22/08180 นาย
สุพจน์
โสภาพรม
กรรมการสอบนัดหมาย
13 22/09065 นาย
เจษฎาวุฒิ ประทุมวัน
14 22/09202 นาย
สหรัฐ
สอนคามี
15 22/09448 นางสาว สุทธิดา
ใจสม
16 22/09694 นางสาว พิมลรัตน์
ทองชานาญ
17 22/09761 นางสาว ภคนันท์
ศรีบุรินทร์
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
1 22/05700 นางสาว กัลยารัตน์
มหาพรหม
2 22/05702 นาย
เดชาธร
ศรีสุข
3 22/05794 นาย
ธีรวัฒน์
ทนเล
4 22/05864 นางสาว ศุภวรรณ
จันทา
5 22/06026 นางสาว สุณิสา
สาโรจน์
6 22/06206 นาย
ธีรพัฒน์
พันลาภักดิ์
7 22/06370 นางสาว อรุณกมล
อัตภูมิ
8 22/06388 นางสาว ปิยะนันท์
ส่งเสริม
9 22/06400 นางสาว จารุวรรณ
โคตรจันทร์
10 22/06465 นางสาว วริศรา
สุดศิริ
11 22/06582 นางสาว สุชานันท์
ยงยืน
12 22/06765 นางสาว อุทุมพร
หอมเพชร
13 22/07413 นาย
ณัฐกรณ์
ประจง
14 22/07741 นางสาว ภัทรีดา
ดวงมาลา
15 22/07980 นาย
ธนพัฒน์
วรรณกุล
16 22/08214 นางสาว อาทิตยา
รัตนพรหม
17 22/08572 นาย
ภวัต
ไชยเยศ
18 22/08760 นาย
ณัฐพงษ์
จงใจสิทธิ์
19 22/08864 นาย
ต้นตระกูล
ประทิน
20 22/09309 นาย
ศิวกร
ศรีเครือดง
21 22/09509 นาย
ปุณณารมย์
เพริดพราว
22 22/09516 นางสาว ภันทิลา
ทาสีดา
23 22/09696 นางสาว ปวรพรพรรณ รัตนบุตร
24 22/09699 นาย
ธนาวัฒน์
โคกสีนอก
25 22/09838 นางสาว ธนนันท์
ชินแสน

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ส่งวิดีโอคลิป ในแบบฟอร์ม
https://forms.gle/UGdGCbrRqGYXdGN1A

ส่งภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ภายใน
เวลา 18.00 น.
รายละเอียดของคลิปวิดีโอ (รวมความยาวคลิป
ไม่เกิน 5 นาที)
1) แนะนาตนเอง
2) ราไทยมาตรฐานและราพื้นเมือง รวมไม่
เกิน 3 นาที
2. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบสัมภาษณ์
ตาม QR Code นี้

3. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่
กรรมการสอบนัดหมาย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
(ปรับชื่อหลักสูตรเป็นศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05733 นางสาว เบญจกัลยา ล้านสา
1. ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/06263 นาย
ก้องกิดากร ไหวพริบ
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/06719 นางสาว สุดารัตน์ จาลองกลาง
16.00 น. เพื่อนัดหมายการสอบ
4 22/06782 นางสาว บุณฑริกา นามวงษ์
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/06869 นาย
เจษฎาภรณ์ ราชปึ
6 22/06876 นางสาว แพรวา
พิริยะสกุลยิ่ง
7 22/07555 นางสาว อรธิดา
ร่วมเกษ
8 22/08271 นางสาว ภัทรวดี
ไชยมนตรี
9 22/08724 นางสาว กฤติยาภรณ์ ลามคา
10 22/09181 นางสาว ขวัญธิษา นามขันธ์
11 22/09300 นางสาว สุวนันท์
ไชยจันทร์
12 22/09629 นางสาว ปานชนก เวชแพทย์
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามที่กรรมการสอบนัด
หมาย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1 22/05718 นางสาว
ณัฐนิชา
เหลาแตว
1. ผูส้ มัครเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่
2 22/05740 นางสาว
พรนิภา
เปรี้ยวปี
26 เมษายน 2565 ภายในเวลา
3 22/05881 นาย
คมปกรณ์
อัคราช
16.00 น. เพือ่ นัดหมายการสอบ
4 22/06013 นางสาว
เมลดา
พาพันธ์
สัมภาษณ์ตาม QR Code นี้
5 22/06135 นางสาว
อารียา
แสงเขียว
6 22/06763 นางสาว
วิฆเนศ
ผิวขา
7 22/07154 นางสาว
เจียรนัย
เปาวนา
8 22/07303 นางสาว
เกศรินทร์
ติดนอก
9 22/07868 นางสาว
ดลธิญาภรณ์ ประทีป
10 22/07934 นางสาว
ปวีณา
ประเสริฐ
11 22/07992 นางสาว
กนกพิชญ์ บุญไชโย
12 22/08018 นางสาว
ภาวิตา
เบ้ามูลตรี
2. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
13 22/08758 นางสาว
ปรียาภรณ์ พรมแพง
9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า
14 22/09168 นางสาว
อังคณา
พรมป้อ
สอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการ
15 22/09182 นาย
ณัฐภูมิ
มาบุญธรรม
สอบนัดหมาย
16 22/09457 นางสาว
ปภัสศร
แก้วเชียงหวาง
17 22/09536 นางสาว
ยลดา
นกยูง
18 22/09805 นางสาว
ธาราทิพย์ นรพันธ์
19 22/09808 นางสาว
มณฑิตา
ป้องทัพไทย
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ห้อง 1
เวลาสอบ
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
สัมภาษณ์
22/05727 นางสาว
อรทัย
คาสิงห์
8.30-8.40
วันที่ 27 เมษายน 2565 เมื่อถึง
22/05874 นางสาว
ศศิรดา
แพเนียม
8.40-8.50
เวลาสอบสัมภาษณ์ตามลาดับที่ ให้
22/05968 นางสาว
บัณฑิตา
ไชยสงค์
8.50-9.00
นักเรียนสแกน QR Code หรือเข้า
22/05990 นางสาว
อรนุช
กาลจักร
9.00-9.10
ร่วมผ่านลิงค์ห้องสอบที่ตรงกับ
22/06027 นางสาว
จุฑารัตน์
พิมศร
9.10-9.20
ลาดับในการสอบสัมภาษณ์ของ
22/06174 นางสาว
สุภัตรา
เหมือนเพ็ชร
9.20-9.30
นักเรียน
22/06301 นาย
สากล
สมเสนาะ
9.30-9.40
22/06426 นางสาว
ดวงตะวัน มาดี
9.40-9.50
22/06439 นางสาว
นิพัทธ์ติยา ศรีจันทร์แก้ว
9.50-10.00
22/06520 นางสาว
ซอญญ่า
วิตบี้
10.00-10.10
22/06651 นางสาว
จิติกานต์
นามกว้าง
10.10-10.20
22/06688 นาย
อดิศร
ศรีกุลวงษ์
10.20-10.30
22/06786 นาย
ศุภชัย
หลักคา
10.30-10.40
22/06790 นางสาว
จิภัทรา
อุทัยมา
10.40-10.50
22/06793 นางสาว
สุชาดา
อินทร์เหล่าใหญ่ 10.50-11.00 ห้องสัมภาษณ์ 1
22/06801 นางสาว
พิยะดา
สิงห์หาด
11.00-11.10
22/06926 นางสาว
ศศิพิมพ์
วรรณพรามณ์ 11.10-11.20 ลิงก์วิดีโอคอล:
22/07295 นางสาว
พนัชกร
ไชยสิทธิ์
11.20-11.30 https://meet.google.com/xxv22/07305 นางสาว
ปรางวรา
อภัยโส
11.30-11.40 jcvf-gfw
หรือโทร: (US) +1 570-9150055 PIN: 203 327 886#
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ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ห้อง 2
เวลาสอบ
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
สัมภาษณ์
22/07395 นางสาว
ศศิธร
ศรีลาพร
8.30-8.40
วันที่ 27 เมษายน 2565 เมื่อถึง
22/07591 นางสาว
วัลย์สุภา
จังพล
8.40-8.50
เวลาสอบสัมภาษณ์ตามลาดับที่ ให้
22/07643 นาย
ธนภัทร
วงค์กา
8.50-9.00
นักเรียนสแกน QR Code หรือเข้า
22/07721 นางสาว
ปอรรัตน์
ใจสะวะ
9.00-9.10
ร่วมผ่านลิงค์ห้องสอบที่ตรงกับลาดับ
22/07858 นางสาว
อารียา
ถิ่นมะนาว
9.10-9.20
ในการสอบสัมภาษณ์ของนักเรียน
22/07952 นางสาว
ชรินรัตน์
อุปเพ็ง
9.20-9.30
22/07984 นางสาว
นุชสรา
มั่งมูล
9.30-9.40
22/08175 นางสาว
เกวลิน
กอแก้ว
9.40-9.50
22/08246 นางสาว
กัญญารัตน์ ณะวะศรี
9.50-10.00
22/08249 นางสาว
สร้อยฟ้า
ไฮวัง
10.00-10.10
22/08295 นางสาว
ปาณิสรา
โคตรศรีหา
10.10-10.20
22/08359 นางสาว
ณัฐธิดา
สีพรมติ่ง
10.20-10.30
22/08508 นางสาว
ปวีณา
ชิดเชื้อ
10.30-10.40
22/08576 นางสาว
ธัญทิพย์
อุนารัตน์
10.40-10.50 ห้องสัมภาษณ์ 2
22/08693 นางสาว
มนัญชนก คาพุทธา
10.50-11.00 ลิงก์วิดีโอคอล:
22/08694 นางสาว
เหมรัตน์
กิจเหมาะ
11.00-11.10
https://meet.google.com/ytm22/08704 นางสาว
ณัฐชา
บุตรสา
11.10-11.20
hcpb-oee
22/08790 นางสาว
มณีทิพย์
ขวาชัยวี
11.20-11.30
22/08849 นาย
คมชาญ
นวนโตนด
11.30-11.40 หรือโทร: (US) +1 361-3171009 PIN: 159 020 734#
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ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ห้อง 3
เวลาสอบ
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
สัมภาษณ์
22/08854 นางสาว
กมลวรรณ เกษมราช
8.30-8.40
วันที่ 27 เมษายน 2565 เมื่อถึง
22/08858 นางสาว
สุภัสสร
ชุง
8.40-8.50
เวลาสอบสัมภาษณ์ตามลาดับที่ ให้
22/08913 นางสาว
จิรวรรณ
นามมี
8.50-9.00
นักเรียนสแกน QR Code หรือเข้า
22/09225 นางสาว
เบญจมินทร์ เนินสุทธิ
9.00-9.10
ร่วมผ่านลิงค์ห้องสอบที่ตรงกับลาดับ
22/09229 นางสาว
สิริกร
หาริกุล
9.10-9.20
ในการสอบสัมภาษณ์ของนักเรียน
22/09247 นางสาว
พรมพร
อัยวรรณ์
9.20-9.30
22/09252 นางสาว
อารีรัตน์
อุ่นเทียมโสม
9.30-9.40
22/09256 นางสาว
นิษฐิดา
นนท์เหล่าพล 9.40-9.50
22/09276 นางสาว
ศุภรัตน์
ชมชื่น
9.50-10.00
22/09283 นางสาว
นิติญฎา
สิงห์สุธรรม
10.00-10.10
22/09362 นางสาว
ชนาพร
ราชนะ
10.10-10.20
22/09363 นางสาว
ปิยะพร
วรรณพันธ์
10.20-10.30
22/09409 นางสาว
กนกพร
สุวรรณแสน
10.30-10.40
22/09423 นางสาว
ศุภิสรา
ตะนัยศรี
10.40-10.50 ห้องสัมภาษณ์ 3
22/09456 นางสาว
อัญมณี
เพ็งโคตร
10.50-11.00 ลิงก์วิดีโอคอล:
22/09672 นางสาว
วรรณิสา
แน่นอุดร
11.00-11.10
https://meet.google.com/ime22/09718 นางสาว
ฐิติรัตน์
เเสนชัย
11.10-11.20
ruub-bjg
22/09719 นางสาว
ศศิประภา ศรีกมล
11.20-11.30
22/09831 นางสาว
จุฑาริณี
กองรอด
11.30-11.40 หรือโทร: (US) +1 661-48622/09832 นางสาว
ปิณิดา
นราวงษ์
11.40-11.50 1579 PIN: 831 928 571#
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสสมัคร
22/06216
22/08499
22/08522
22/08556
22/08828
22/09358
22/09450
22/09458

คานาหน้า
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

ชื่อ
เมริสษา
นุสรา
หทัยชนก
แพรวา
วรานันท์
นันทชพร
อารียา
กิตติกร

สกุล
โฮมละคร
อนงค์ชัย
อินทะสร้อย
โสภาเวช
พิมพาแสง
จันทะดี
ศรีกะพา
ร่วมมี
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ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. โดยให้ผู้สมัครเข้า link ตามที่กาหนด

3. ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล:
https://meet.google.com/kjr-prbp-cbd

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 1 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (มอใน)
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
1 22/01015 นางสาว
พิมพกานต์
2 22/01216 นางสาว
ศิรภัสสร
3 22/01286 นางสาว
กรกณก
4 22/05691 นางสาว
นฤมล
5 22/05761 นาย
ธีรภัทร
6 22/05810 นาย
อรรคพล
7 22/05876 นางสาว
กมลชนก
8 22/05896 นางสาว
ปรินทิพย์
9 22/05944 นาง
ชุติมา
10 22/05955 นางสาว
เกวลิน
11 22/05983 นางสาว
มลวิภา
12 22/06436 นางสาว
ประกายดาว
13 22/06505 นางสาว
เบญจพร
14 22/06526 นาย
สุคณิศร์
15 22/06657 นางสาว
วรพิชชา
16 22/06870 นางสาว
ชนม์นิภา
17 22/07015 นางสาว
พิมพ์ชนก
18 22/07042 นางสาว
ชนิษฐา
19 22/07052 นางสาว
สายชล
20 22/07165 นางสาว
ลักษิกา
21 22/07192 นางสาว
จุฑาธิป
22 22/07255 นางสาว
อริสสรา

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สกุล
โสมไธสง
ดาเดช
สัตย์โส
เพชรนาค
ทับทิมไสย
ชาญวิรัตน์
แสนสุวรรณ
จันทะลี
อุปถานา
คักกันหา
ภูยาฟ้า
จันแก้ว
ผูกรักษ์
สายนนท์
ศรัทธาผล
แฝงเมืองคุก
ทองไทย
โทนเอี่ยม
ศรีชัยพล
ทองรอด
โคตรมิตร
ดอนนาม
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ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. เริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา
09.00 – 16.00 น.ตามสถานที่
ที่กาหนด
2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมโรคของ
จังหวัดอุดรธานี
3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
หลักฐานการได้รบั วัคซีนป้องกัน
โควิด–19 ครบโดส หรือถ้าได้รบั
วัคซีนไม่ครบโดส หรือ ยังไม่ได้รบั
วัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK เป็น
ลบ หรือ ผลตรวจ RT-PCR ไม่พบ
เชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
4. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นา
Portfolio มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบใน
การสอบสัมภาษณ์
5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนา
รายงานผลการตรวจร่างกายมา
แสดงต่อกรรมการ (ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี)้
เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 2 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 (มอใน)
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
23 22/07328 นางสาว
สุภาพร
24 22/07332 นางสาว
นลินทิพย์
25 22/07477 นางสาว
กรณ์วิภา
26 22/07594 นางสาว
สุจิตรา
27 22/07613 นาย
ชูชัย
28 22/07622 นางสาว
ศศิมาภรณ์
29 22/07627 นาย
ธนวัฒน์
30 22/07710 นางสาว
อมลวรรณ
31 22/07935 นางสาว
พรรณภา
32 22/07991 นางสาว
ธนัชชา
33 22/08000 นางสาว
อาภัสรา
34 22/08145 นางสาว
พรนภา
35 22/08182 นางสาว
โฉมฉาย
36 22/08219 นางสาว
ภควดี
37 22/08440 นางสาว
นิชาภา
38 22/08476 นาย
สรวิทย์
39 22/08483 นางสาว
สุชิราพรรณ
40 22/08500 นางสาว
เพ็ญนภา
41 22/08535 นาย
อัครวรรธน์
42 22/08538 นางสาว
นฤมล
43 22/08539 นางสาว
เจนจิรา
44 22/08570 นางสาว
สุดารัตน์

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สกุล
หมึกไธสง
พัดไธสง
เครือภักดี
มะลิต้น
ชาวะนะ
ถาปันแก้ว
แก้วทา
ไชยมาตร์
ปุ่มทอง
ภาโนมัย
วงศ์อ่อน
มะโรงศรี
มากงูเหลือม
เจริญธราภิวัฒน์
สุจริต
หาญปรี
ศิริกาล
พรมอุบล
เชิดชู
นาโพนงาม
แสนโท
แก่นจันทร์
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ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. เริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา
09.00 – 16.00 น.ตามสถานที่
ที่กาหนด
2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมโรคของ
จังหวัดอุดรธานี
3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
หลักฐานการได้รบั วัคซีนป้องกัน
โควิด–19 ครบโดส หรือถ้าได้รบั
วัคซีนไม่ครบโดส หรือ ยังไม่ได้รบั
วัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK เป็น
ลบ หรือ ผลตรวจ RT-PCR ไม่พบ
เชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
4. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นา
Portfolio มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบใน
การสอบสัมภาษณ์
5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนา
รายงานผลการตรวจร่างกายมา
แสดงต่อกรรมการ (ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี)้
เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 (มอใน)
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
45 22/08604 นางสาว
วรรณภา
46 22/08608 นางสาว
สกุลกานต์
47 22/08609 นางสาว
วิภาวรรณ
48 22/08726 นางสาว
กัลยรัตน์
49 22/08756 นางสาว
ลลิตา
50 22/08813 นางสาว
พิมพ์มาดา
51 22/08848 นางสาว
สุนิษา
52 22/08868 นางสาว
ภัทรประภา
53 22/08877 นางสาว
ชนากานต์
54 22/08878 นาย
เอกบุรุษ
55 22/08898 นางสาว
เมธาพร
56 22/08959 นางสาว
อารีญา
57 22/08965 นางสาว
กัลยาลักษณ์
58 22/08967 นางสาว
อภิญญา
59 22/08968 นางสาว
ธชวรรณ
60 22/08978 นางสาว
จารุวรรณ
61 22/09020 นางสาว
สุตาภัทร
62 22/09071 นางสาว
พนิดา
63 22/09088 นางสาว
จิรัชยา
64 22/09184 นางสาว
กุลณัฐ
65 22/09190 นางสาว
ปาริชาติ
66 22/09200 นางสาว
ศศิวิมล

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สกุล
เอื้อกิจ
กลนาม
สาขา
ภูศรีฤทธิ์
มุงคุณ
ศรีวงษา
สีมาตย์
แสนงาม
นาคสุทธิ์
ปรีมงคล
ศรีวิชัย
ยืนยงค์
บุญลือ
เนื้อแก่น
จันทาคีรี
ไชยวงษ์
ภูงามดี
ปัญญาสิทธิ์
ไกยะฝ่าย
จันทรประทักษ์
ราชคต
สมอบ้าน
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ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. เริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา
09.00 – 16.00 น.ตามสถานที่
ที่กาหนด
2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมโรคของ
จังหวัดอุดรธานี
3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
หลักฐานการได้รบั วัคซีนป้องกัน
โควิด–19 ครบโดส หรือถ้าได้รบั
วัคซีนไม่ครบโดส หรือ ยังไม่ได้รบั
วัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK เป็น
ลบ หรือ ผลตรวจ RT-PCR ไม่พบ
เชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
4. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นา
Portfolio มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบใน
การสอบสัมภาษณ์
5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนา
รายงานผลการตรวจร่างกายมา
แสดงต่อกรรมการ (ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี)้
เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 4 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 (มอใน)
ที่ รหัสสมัคร คานาหน้า
ชื่อ
67 22/09206 นางสาว
ประภาศิริ
68 22/09223 นางสาว
ธนิพร
69 22/09267 นางสาว
ณัฐธิดา
70 22/09302 นางสาว
เขมานันท์
71 22/09398 นางสาว
ปวีณ์นุช
72 22/09502 นางสาว
โสภิดา
73 22/09518 นางสาว
อภิญญา
74 22/09535 นางสาว
อภิสรา
75 22/09600 นางสาว
ภิตินันท์
76 22/09603 นางสาว
เมธาวรินทร์
77 22/09644 นางสาว
ธนัชญา
78 22/09649 นาย
ณัฐชนนท์
79 22/09669 นางสาว
จุฑามาศ
80 22/09716 นางสาว
ปภัสสร
81 22/09735 นาย
ยุทธพงศ์
82 22/09758 นางสาว
พิสุดา
83 22/09759 นางสาว
ณัฐฐาศิริ
84 22/09765 นางสาว
จุฬาลักษณ์
85 22/09850 นางสาว
อริสรา
86 22/09869 นางสาว
ศุภลักษณ์
87 22/09876 นางสาว
สิริยากร

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สกุล
นิยมสุข
ธงศรี
ไวยพัฒน์
ชินมา
หยวกวิ้ง
คุณมานะ
ราชฤทธิ์
ผันดอน
อัครอมรศักดิ์
ตะนัยศรี
แสงตระการ
วิชญธีรากุล
พรมราศรี
ธาตุไพบูลย์
ฟองอ่อน
บุญทา
แสงสา
ตาคา
ศรีมนตรี
อับภัยชา
สีสันงาม
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ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. เริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา
09.00 – 16.00 น.ตามสถานที่
ที่กาหนด
2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมโรคของ
จังหวัดอุดรธานี
3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
หลักฐานการได้รบั วัคซีนป้องกัน
โควิด–19 ครบโดส หรือถ้าได้รบั
วัคซีนไม่ครบโดส หรือ ยังไม่ได้รบั
วัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK เป็น
ลบ หรือ ผลตรวจ RT-PCR ไม่พบ
เชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
4. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นา
Portfolio มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบใน
การสอบสัมภาษณ์
5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนา
รายงานผลการตรวจร่างกายมา
แสดงต่อกรรมการ (ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี)้
เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-----------------------------------------------------เขียนที่.................................................................
ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้กรอก
วันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล..................................................อายุ................
ปีเกิดวันที่........เดือน.........................พ.ศ............สถานที่เกิด..........................................จังหวัด .........................
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าแพทย์ได้ลงผลการตรวจร่างกายครบทุกรายการ(ให้ลงรายการหลังจากแพทย์
ลงความเห็นเรียบร้อยแล้ว) (ผลการตรวจที่ไม่ครบทุกรายการ อาจทาให้ท่านเสียสิทธิ์การผ่านผลการตรวจ
ร่างกาย)
ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์การรักษา
เคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับ  สมอง  หัวใจ  กระดูก  อื่น ๆ ระบุ............................................
เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงขั้นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ ....................................................................
เมื่อ พ.ศ. .............. ปัจจุบันมีโรคประจาตัวและกาลังรับการรักษา คือ ...............................................................
ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดา.....................................................นามสกุล................................................อายุ.....................................ปี
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจาตัว คือ ....................................................................................................................
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ .................................................................................................................................
ชื่อมารดา.....................................................นามสกุล............................................อายุ.....................................ปี
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจาตัว คือ ....................................................................................................................
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ .................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าไม่
ถูกต้องหรือเป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษา
ลงชื่อ..............................................................ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(.............................................................)
ลงชื่อ.........................................................บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง
(...........................................................)
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ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก
ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล..........................................
1. ตรวจร่างกายทั่วไป
น้าหนัก............กก. ส่วนสูง..........ซม. ความดันโลหิต..........................มม.ปรอท ชีพจร ..................... ครั้ง/นาที
ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ
 ปกติ
ลักษณะแขนและมือ
 ปกติ
ลักษณะขาและเท้า
 ปกติ
กระดูกและกล้ามเนื้อ
 ปกติ
การออกเสียงพูด
 ปกติ
ลักษณะในช่องปาก
 ปกติ
ลักษณะผิวหนัง
 ปกติ
โรคเรื้อน
 ปกติ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
 ปกติ
ระบบประสาท
 ปกติ
โรคเท้าช้าง
 ปกติ
โรคลมชัก
 ปกติ
จมูก
 ปกติ
ต่อมไทรอยด์
 ปกติ
ต่อมน้าเหลือง
 ปกติ
โรคคนเผือก
 ไม่เป็น
การทางานของหัวใจ
 ปกติ
โรคจิต สุขภาพจิต
 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 เป็น ระบุ.......................................................
 ผิดปกติ ระบุ.................................................
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ....................
......................................................................

ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ ระบุ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
แพทย์ผู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศิลป์เลขที่............................................
(.........................................................) วันที่.........................................................................
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล........................................
2. ตรวจสายตา
การมองเห็น (VA) ตาขวา
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย

 ปกติ  ผิดปกติ
 ปกติ  ผิดปกติ

ระบุ........................................................
ระบุ........................................................

การตรวจตาบอดสี
ให้ตรวจโดยให้นักเรียนอ่าน ISHIHARA PLATE อย่างน้อย 12 PLATES
ผล : นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องจานวน..........................................PLATES
3. ตรวจการได้ยิน (Audiometry)
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซ้าย
การได้ยินหูขวา
การได้ยินหูซ้าย

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

 ผิดปกติ ระบุ....................................................
 ผิดปกติ ระบุ....................................................
 ผิดปกติ ระบุ.....................................................
 ผิดปกติ ระบุ.....................................................

4. ตรวจทางรังสีวิทยา
Chest X-rays
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................................
ผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก (CHEST FILM PA : UP RIGHT)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การแปลผล
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ........................................................
5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Urine analysis (UA)
Albumin
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ........................................................
Sugar
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ........................................................
Sediments
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ........................................................
ตรวจสารเสพติด เช่น มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน หรืออื่นๆ  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ.......................................
UPT
Positive Negative ระบุ........................................................
Complete blood count (CBC)
Hemoglobin
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ........................................................
Hematocrit
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ........................................................
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล........................................
Red blood cell morphology
Anisocytosis
 ปกติ
Poikilocytosis
 ปกติ
Hypochromia
 ปกติ
Microcytosis
 ปกติ
Macrocytosis
 ปกติ
White blood cell count
Neutrophil
 ปกติ
Basophl
 ปกติ
Eosinophil
 ปกติ
Lymphocyte
 ปกติ
Monocyte
 ปกติ
Platelets
 ปกติ

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ

ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ

ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................
ระบุ........................................................

แพทย์ผู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศิลป์เลขที่............................................
(.........................................................) วันที่.........................................................................

ให้ผมู้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลนาใบตรวจร่างกายนี้ ไปตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น และให้นามาวันสอบสัมภาษณ์
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