
เลขประจ าตวั

ประชาชน 13 หลัก

1 11007003505596 นางสาว กานต์ญาดา ค ามูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 1279900211380 นางสาว กนกภรณ์ ถาวรกลุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 1279900189724 นางสาว ชญาภรณ์ สัจจะ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4 1139600169516 นางสาว เจนจริา วงษ์ไชยแยม้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5 1770401261290 นางสาว กญัญาภัค เพลิดฤทธิ ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 1779800222440 นาย สิทธา เขง่ทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7 1270400057979 นางสาว พรชนก ศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8 1500701303615 นางสาว ธนวรรณ ค าปลอม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 1539900796504 นาย ภูวดล แยแฝง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 1579900959985 นางสาว กนกวรรณ อตุพรหม ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาลัยแม่ฟ้าหลวง

11 1539900791065 นาย ธนวิชญ์ ปิดตานัง ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาลัยแม่ฟ้าหลวง

12 1801301308936 นาย อรุณ มาดโทจติร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 1940400143461 นางสาว ซีตีฮาวอ ดารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 1228900005291 นางสาว จรีนันท์ พโุพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

15 1869900507879 นางสาว ปนัฏฐา ปานเกล้ียง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

16 1779800220366 นางสาว ภาณิศา ศรีดาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 1417300010991 นางสาว ปิยะดา ศรีค าม่วม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 1469900606781 นางสาว กชกร วังระหา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 1539900794137 นางสาว เมยานี มะโนวรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 1560101553092 นางสาว สุภัทรา ผลดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

21 15399000803721 นางสาว ธนพร เชื้อสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

22 1429900439974 นางสาว ภาวิดา ค ามงคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

23 1638800001842 นางสาว สุภัควัน วิเศษคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

24 1639800288832 นางสาว กติติมา กนิร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

สถานศึกษา

รายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนจงัหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จยา่

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล
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25 1560301367314 นางสาว ภัทรศยา แกว้มูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

26 1709901427624 นาย ชนพฒัน์ ดาให้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

27 1500701294462 นางสาว นนทพร พนัธุรั์ตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

28 1950500217831 นางสาว อานีต้า อะหวัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

29 1909802380105 นางสาว สุทัตตา ชูไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

30 1959800160671 นางสาว ซัลมา มัคอาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

31 1717900002041 นางสาว กลัยาวดี ไทรนิทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

32 1959900753992 นางสาว ชลณธร แอบไธสง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

33 1939900509617 นางสาว ปฏิญญา สงแกว้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

34 1229900992161 นาย อนุชิต ปักโคทานัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

35 1270400109138 นางสาว ทิพาวดี วงษ์วิสุทธิข์จร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

36 1779900299258 นาย อคัรเดช ศรีงาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

37 1319900871893 นางสาว ทิตยา พนูวิเชียร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

38 1319800356008 นาย การคิด คิดการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

39 1419902017171 นางสาว พธิาณี ศรีวรรณะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

40 1439600013661 นางสาว สิริยากร อนิทวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

41 1329901170066 นาย พสิิฐ ประดุจชนม์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

42 1409600338102 นางสาว วิภาดา บุญสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

43 1329901116509 นาย นิรุตน์ จั้นอรัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

44 1349901180886 นางสาว ศวิตา ภูบัวนาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

45 1341501425019 นางสาว ทิตยา กาสา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

46 1869900476001 นาย ภูเบศ เดชสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

47 1869900496818 นางสาว จนัทิมา ประสพชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

48 1919900314280 นางสาว ฮาดียาฮ์ หลีมานัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

49 1950101287623 นางสาว อานีส บากา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา


