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ประกาศวทิยาลยับัณฑิตเอเซีย ที ่006/2559 

เร่ือง รายช่ือผู้มสิีทธ์ิสอบข้อเขยีน เพ่ือคดัเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2559 

โดยการรับตรง 
 

ตามท่ีวิทยาลยับณัฑิตเอเซีย จดัให้มีการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยไดก้ าหนดการสอบขอ้เขียนในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 วิทยาลยัจึงขอแจง้ให้ผูส้มคัร
สอบคดัเลือก ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ีไดม้ารายงานตวัและเขา้สอบคดัเลือกในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559   

ส าหรับผู้ที่ย่ืนใบสมัครสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) สามารถน าเอกสารประกอบการสมัคร
มาแสดงพร้อมรายงานตัวเข้าสอบทีว่ทิยาลยั ในวนัและเวลา เดียวกนั  

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบขอ้เขียน  จ  านวน 340 คน ดงัต่อไปน้ี 

 
เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

001 นางสาว กนกพิชญ ์  งามรูป 

002 นางสาว กนกวรรณ   บุ่งแกว้ 

003 นางสาว กนกวรรณ   เมิกข่วง 

004 นางสาว กนกวรรณ   วะชะโก 

005 นางสาว กนกวรรณ   สีนอ้ยหา 

006 นางสาว กมลชนก   แหล่ป้อง 

007 นาย กรกฎ   ช่วยนา 

008 นางสาว กรรณิการ์   เดือนกระจ่าง 

009 นางสาว กฤษณา   เชิดโกทา 

010 นางสาว กสิณา   ปะถาปะตา 

011 นางสาว กญัญารักษ ์  ผนัผอ่น 

012 นางสาว กญัยาณี   ภาแกว้ 



หนา้ 2 จาก 14 

 

   
 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

013 นางสาว กลัปังหา   ก าพลเขม็เพชร 

014 นางสาว กลัยสุ์ดา   โพธ์ิศรี 

015 นางสาว กลัยารัตน์   ศิลป์เนตร 

016 นางสาว กาญจนา   วงษรั์ศมี 

017 นางสาว กาญจนาภรณ์  จิว 

018 นางสาว กิติยา   เวยีงวงษ ์

019 นางสาว กุลนฐั   สายพฒัน์ 

020 นางสาว กุลนนัท ์  พลเวยีง 

021 นางสาว กุสุมา   ชุมนุม 

022 นางสาว เกตสุฎา   นุศาสตร์เลิศ 

023 นางสาว เกตุแกว้  พุงพิลา 

024 นาย เกริกเกียรติ   ภูสมนึก 

025 นางสาว เกวลิน   แกว้อุดม 

026 นางสาว เกวลิน   พิลุน 

027 นางสาว เกษร   โพทิพยวงษ ์

028 นางสาว เกษราภรณ์   วนัละภา 

029 นางสาว ขนิษฐา   บุญจวง 

030 นางสาว ขนิษฐา   บุญบุตตะ 

031 นางสาว ขวญัดาว   บุษมงคล 

032 นางสาว ขวญัฤดี  ซ่ือสัตย ์

033 นางสาว ขวญัฤดี   ทบมาตร 

034 นางสาว ขวญัฤดี   วฒิุพนัธ์ 

035 นางสาว ขวญัฤทยั   โหรี 

036 นางสาว เขมิกา   วงศล์ะคร 

037 นาย คมสรรค ์  บรรเรืองทอง 

038 นางสาว แคทรียา   พงษส์วสัด์ิ 

039 นางสาว จตุพร   มะลาด 

040 นางสาว จรรยพฒัน์   อาภรณ์พงษ ์
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

041 นางสาว จอมใจ   เปียกสันเทียะ 

042 นาย จกัรพนัธ์   โชคบณัฑิต 

043 นางสาว จนัทร์จิรา   จุนนัท ์

044 นางสาว จนัทร์สุดา   นาใจรีบ 

045 นาย จิตติศกัด์ิ   ทาระสา 

046 นางสาว จิตนิภา   เคร่ืองศรีพงษ ์

047 นางสาว จิตสุภา   เกตุแกว้ 

048 นางสาว จินดารัตน์   แสนขนัธ์ 

049 นางสาว จินตนา   ค าธานี 

050 นางสาว จิรภา   วจิิตยเ์ช้ือ 

051 นางสาว จิรภา   โสนาแสง 

052 นางสาว จิรัชญา   สาสร้อย 

053 นางสาว จิรัชญา  ภูแชมโชติ 

054 นางสาว จิราภรณ์   ไชยเทพ 

055 นางสาว จิราภา   นาสิงห์ทอง 

056 นางสาว จีระธิณี   ค าขวา 

057 นางสาว จุฑามาศ   ขาวภา 

058 นางสาว จุฑามาศ   โคตรสุวรรณ 

059 นางสาว จุฑามาศ   ดู่ป้อง 

060 นางสาว จุฑามาศ   พนัทะชุม 

061 นางสาว จุฑามาศ   วรนาม 

062 นางสาว จุฑามาศ  สุนีย ์

063 นางสาว จุฑารัตน์   วงคค์  า 

064 นางสาว จุฑารัตน์   ศรีจนัทร์ 

065 นางสาว จุฑารัตน์   อว้นวงษ ์

066 นางสาว จุภาพร  ขอ้ยุน่ 

067 นางสาว เจนจิรา   กองค า 

068 นางสาว เจนจิรา   กอหา้ว 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

069 นางสาว เจนจิรา   เมตไทยสงค ์

070 นางสาว เจนจิรา   ศิริราช 

071 นางสาว ฉตัรชนก   นานอก 

072 นางสาว เฉลิมพร   เข่ือนศิริ 

073 นางสาว ชนกวนนัท ์  แซงดวงดี 

074 นางสาว ชนากานต ์  จนัทะดวง 

075 นางสาว ชนาภา   บุญโย 

076 นางสาว ชนิดา   สวนที 

077 นางสาว ชริสตา   วสูิงเล 

078 นางสาว ชลดา   ปะนะภูเต 

079 นางสาว ชลิดา   ศรีประทุม 

080 นางสาว ชุติกาญจน์   เกษลา 

081 นางสาว ชุลีพร   จนัทะกุล 

082 นางสาว ณฐักานต ์  เลิศคอนสาร 

083 นางสาว ณฐัชา   มูลกนั 

084 นางสาว ณฐัชา   ศรีพุทธา 

085 นางสาว ณฐัณิชา   บุดดาซุย 

086 นางสาว ณฐันิช   สุขเกษม 

087 นาย ณฐัพล   เขิมขนัธ์ 

088 นางสาว ณฐัมน   ปราณศรี 

089 นางสาว ณฐัมน   สีหราช 

090 นางสาว ณฐัวรา   แกว้หาญ 

091 นาย ณฐัวฒิุ   วงคค์  าจนัทร์ 

092 นางสาว ณฐิัยาภรณ์   พรมพิมพ ์

093 นางสาว เณรัญญา   แกว้พิกุล 

094 นางสาว ดลพร   วงนิคม 

095 นางสาว ดวงฤทยั   โคตรทิพย ์

096 นางสาว ดวงฤทยั   ภูกองชนะ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

097 นางสาว ดาราวดี   แสนหานะ 

098 นางสาว ดาราวรรณ   หวานแท ้

099 นางสาว ตวงพร   วงษล์อย 

100 นางสาว ติตรา   สมทรัพย ์

101 นางสาว เตม็ศิริ   ศรีหอม 

102 นางสาว ทรัพยม์ัน่คง   ไกรสีห์ 

103 นางสาว ทกัดดาว   พิมเขต 

104 นางสาว ทกัษพร   ศรีสุด 

105 นางสาว ทบัทิม   เทพอินทร์ 

106 นางสาว ทิพยรัตน์   ชยัสวสัด์ิ 

107 นางสาว ทิราภรณ์   เถ่ือนเบา้ 

108 นาย ธนกร   ค าอาจ 

109 นางสาว ธนาพร   ธุรกิจ 

110 นางสาว ธนาภรณ์   ขามธาตุ 

111 นางสาว ธนิดา   ธรรมวเิศษ 

112 นางสาว ธนิษฐา   บวัแกว้ 

113 นางสาว ธรัญญา   ศรีธรรมบุตร 

114 นางสาว ธวลัพร   บวัทอง 

115 นางสาว ธญัชนก   มีพวงผล 

116 นางสาว ธญัญเรศ   ภูวาดสาย 

117 นางสาว ธญัญาภรณ์   ไทยอ่อน 

118 นางสาว ธญัพิชชา   ทุมโนน 

119 นางสาว ธนัยช์นก   แคล่วคล่อง 

120 นางสาว ธนัยพร   ศรีดามณี 

121 นางสาว ธนัวาวภิา   เมืองไชย 

122 นางสาว ธีราพร   เพง็ค า 

123 นาย นนทพทัธ์   สวนมอญ 

124 นางสาว นราพร   อินตโคต 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

125 นางสาว นฤมล   ไธสง 

126 นางสาว นวลอนงค ์  ปะดงัเวสัง 

127 นางสาว นอ้งนุช   อศัวภูมิ 

128 นางสาว นทัธ์ชนนั   ศรีหนา 

129 นางสาว นทัธมน   แฝงสีพล 

130 นางสาว นยันาภรณ์   จนัทรา 

131 นางสาว น ้าทิพย ์  ข้ึนกนักง 

132 นางสาว น ้าฝน   เทียมทนั 

133 นางสาว น ้าฝน   พลยทุธ ์

134 นางสาว น ้าฝน   ภูแม่นเขียน 

135 นางสาว นิตยา   ไชยนา 

136 นางสาว นิตยา   ตนัภกัดี 

137 นางสาว นิติยา   คงอินทร์ 

138 นางสาว นิภาพร   ค าจวนจนัทร์ 

139 นางสาว นิภาพร   จูมแพง 

140 นางสาว นิภาพร   โฮมแพน 

141 นางสาว นิรชา   ชารีทอง 

142 นางสาว นิรมล   ปัททุม 

143 นางสาว นิรมล   หม่ืนหาวงศ ์

144 นางสาว บุษญา   บุญสอน 

145 นางสาว บุษบากร   อาจเอ่ียม 

146 นางสาว บุษยามาศ   หสัดี 

147 นางสาว เบญ็จลกัษณ์   สาบุตร 

148 นางสาว เบญจวรรณ   บุหรัน 

149 นางสาว ปฏิญญา   ยางแดง 

150 นางสาว ปณยา   ปัญญาพรม 

151 นางสาว ปณิดา   ดวงค า 

152 นางสาว ปณิตา   กาญจนวาหะ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

153 นางสาว ปทิตตา   ค าภูแกว้ 

154 นางสาว ปนดัดา   นิตยาชิด 

155 นางสาว ปภสัสร  อสัพนัธ์ 

156 นางสาว ปภาดา   เพิ่มชีวา 

157 นางสาว ประกายเพชร   เลาะหะนะ 

158 นางสาว ประภาศิริ   เกษางอ้ง 

159 นางสาว ประภาสิริ   ใชโทนุย 

160 นางสาว ปรางทิพย ์  มายรู 

161 นาย ปรีชา   รามสีดา 

162 นางสาว ปรีดานนัท ์  ประเสริฐสวสัด์ิ 

163 นางสาว ปรียาภรณ์   ภูระบตัร 

164 นางสาว ปัทมาภรณ์   สมใจ 

165 นางสาว ปานตะวนั   กระลาม 

166 นางสาว ปิยนุช   ลกัขษร 

167 นางสาว ปิยวรรณ   ทองดี 

168 นางสาว ปิยะธิดา   จนัสีโคตร์ 

169 นางสาว ปีลนัธนา   สัสดีไกรสร 

170 นางสาว ปุณกนก   ระดมสุข 

171 นางสาว เปรมวดี   อาบสุวรรณ 

172 นางสาว ผกามาศ   พิมพะวงษ ์

173 นางสาว พจน์ชฎา   สานอ้ย 

174 นางสาว พชรพรรณ   โพธ์ิชยัทอง 

175 นางสาว พรทิพย ์  สุดงูเหลือม 

176 นางสาว พรทิพา   ยะถีโล 

177 นางสาว พรภศัรา   จอมศรี 

178 นางสาว พรรณนิภา   วนัสืบ 

179 นางสาว พชันิดา   เก้ือปัญญา 

180 นางสาว พชัราพร   อุทการ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

181 นางสาว พชัริดา   พรมจนัทร์ 

182 นางสาว พชัรินทร์   สุวรรณคาม 

183 นางสาว พชัรินทร์   อนนัทะวนั 

184 นางสาว พทัธนนัท ์  วรรณทอง 

185 นางสาว พาฝัน   วรรณพงษ ์

186 นางสาว พิมพชัชา   แดนละยม 

187 นางสาว พิมลวรรณ   ศรีสัตย ์

188 นาย พิริยะ   ภูลายยาว 

189 นางสาว เพชรประทยั   ค าเส็ง 

190 นางสาว แพรพรรณ   ครยก 

191 นางสาว แพรวพรรณ   หว้ยหงษท์อง 

192 นางสาว ภนิตา   พละสาร 

193 นางสาว ภคัจิรา   สุดชา 

194 นางสาว ภฒัฑิรพรรณ   โพธิสาร 

195 นางสาว ภทัรจรินทร์   พงธ์ทตัธนนัชยั 

196 นางสาว ภทัรฎา   เอกพิมพ ์

197 นาย ภทัรพล   นิลทะการ 

198 นางสาว ภทัรา   บุญพิโย 

199 นางสาว ภานิดา   ภกัดีแพง 

200 นางสาว ภาริณี   พรมตู ้

201 นางสาว ภาวนา   พาย ุ

202 นางสาว ภาวณีิ   ศรีส าราญ 

203 นางสาว มนสัว ี  ศรีหากุล 

204 นางสาว มริศรา   มะลิสา 

205 นางสาว มะลิวลัย ์  อศัวภูมิ 

206 นางสาว มาริษา   ค าภาพงษ ์

207 นางสาว มาลินี   ลุนพิลา 

208 นางสาว มินตรา   อุปัชฌาใต ้
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

209 นางสาว มุทิตา   โกสุม 

210 นางสาว ยพุารัตน์   คงแสนค า 

211 นางสาว ยวุดี   ไชยค าม่ิง 

212 นางสาว เยาวลกัษณ์   นอ้ยเสนา 

213 นางสาว รวพิร   คนอาจ 

214 นางสาว รสสุคนธ์   ศาลารัตน์ 

215 นางสาว รักษิณาบุญ   วงิห์เทพ 

216 นางสาว รัชนีกร   วรรณดี 

217 นางสาว รัชภรณ์   ไชยค า 

218 นางสาว รัตติยา   กรมลี 

219 นางสาว รัตติยา   ชาวนาฮี 

220 นางสาว รัตติยา   โสตะพราหมณ์ 

221 นางสาว รัตนาพร   ศรีชมช่ืน 

222 นางสาว เรณู   ขนุนาคพะเนา 

223 นางสาว ลลิตา   ยงไธสง 

224 นางสาว ลลิตา   อุดมพงษ ์

225 นางสาว ลดัดาวลัย ์  รินทา 

226 นางสาว วชิรญาณ์   โลเกตุ 

227 นางสาว วธญัญา   ชาวสูนย ์

228 นางสาว วนิดา   สังฆะขี 

229 นางสาว วนิศรา   วชิิต 

230 นางสาว วรดา   พรมแพง 

231 นางสาว วรนิษฐา   ปู่พนัธ์ 

232 นางสาว วรรณศิริ   นามเทพ 

233 นางสาว วรรณิสา   สอาดจนัดี 

234 นางสาว วรินดา   บุบผาเดช 

235 นางสาว วรุณยภุา   สมค าศรี 

236 นางสาว วายนีุ   วงคน์าแค   



หนา้ 10 จาก 14 

 

   
 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

237 นางสาว วารุณี   สารบูรณ์ 

238 นางสาว วจิิตรา   เชยโพธ์ิ 

239 นาย วชิยตุย ์  ขนัประมาณ 

240 นางสาว วชุิดา   แกว้สา 

241 นางสาว วริชา   ค าภูมี 

242 นางสาว วลิาสิณี   รัตนปัญญา 

243 นาย วรีะพล   บุตรทา 

244 นางสาว ศดานนัท ์  สีหะวงศ ์

245 นางสาว ศยามล   สวสัดี 

246 นางสาว ศรัญญา   เพียเอีย 

247 นางสาว ศรัญญา   อุทาโย 

248 นางสาว ศราวดี   ผอืลองชยั 

249 นางสาว ศรินธร   มนตว์ารี 

250 นางสาว ศรีไพร   ศิลา 

251 นางสาว ศศิกานต ์  แสงเงินยอด 

252 นางสาว ศศิธร   กาฬพนัธ์ 

253 นางสาว ศศิธร   สุทุม 

254 นาย ศกัดินยั   ทศโมลา 

255 นางสาว ศิรินภา   กองทอง 

256 นางสาว ศิรินนัท ์  พรอินทร์ 

257 นางสาว ศิรินนัท ์  สวสัด์ิผล 

258 นางสาว ศิริพร   โนนทิง 

259 นางสาว ศิริลกัษณ์   กุสโร 

260 นางสาว ศิริลกัษณ์   ค ามา 

261 นางสาว ศิริลกัษณ์   พงัทุย 

262 นางสาว ศิริวรรณ   บุดดี 

263 นางสาว ศิริวรรณ   ไพรเขียว 

264 นางสาว ศิริวมิล   ประชากุล 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 

265 นางสาว ศิริวมิล   โสมนสั 

266 นางสาว ศิวาพร   ภูมิประเสริฐ 

267 นางสาว ศุภลกัษณ์   นอ้ยเอ้ียง 

268 นางสาว ศุภาสินีย ์  แกว้สิทธ์ิ 

269 นางสาว สกุณา   ป้อมผาลา 

270 นางสาว สพชัญนนท ์  ศิริพยคัฆ ์

271 นางสาว สมฤทยั   มีใหม ่

272 นาย สราวธุ   เฟ่ืองนภาสุข 

273 นางสาว สายรุ้ง   สมบูรณ์ 

274 นางสาว สิริพร   เฮา้จ  านงค ์

275 นางสาว สิริยากร   กองสุข 

276 นางสาว สิริวมิล   แวงวรรณ 

277 นางสาว สุกญัญา   กลางเดช 

278 นางสาว สุกญัญา   คุณเศษ 

279 นางสาว สุขสรร   สังสีลา 

280 นางสาว สุขหทยั   ทรัพยสุ์ข 

281 นางสาว สุชาดา   จนัทร์เจริญ 

282 นางสาว สุดารัตน์   บวัจนัทร์ 

283 นางสาว สุดารัตน์   บวัละบดัทอง 

284 นางสาว สุดารัตน์   ประทุมรัตน์ 

285 นางสาว สุดารัตน์   โสโว 

286 นางสาว สุดารัตน์   เฮียงสอน 

287 นางสาว สุทธิกานต ์  แสงโชติ 

288 นางสาว สุธิชา   แสนสัมฤทธ์ิ 

289 นางสาว สุธิดา   บุตรสา 

290 นางสาว สุนิสา   โคตรมาลี 

291 นางสาว สุพรรณชิกา   กุนะ 

292 นางสาว สุพรรณษา   ไตรยวงค ์
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293 นางสาว สุพฒัตรา   ค าภาษี 

294 นางสาว สุพฒัตรา   นอ้ยหา 

295 นางสาว สุภคักาญจน์   เสียงใส 

296 นางสาว สุภาพร   คุณตา 

297 นางสาว สุภาพร   ชาวยศ 

298 นางสาว สุภาวดี   ค าป่ิน 

299 นางสาว สุภาวดี   ดรมุ่ง 

300 นางสาว สุมณฑา   เวยีงแกว้ 

301 นาย สุมิณช์ชา   ท าคนัที 

302 นางสาว สุริยาพร   แกว้หาวงษ ์

303 นางสาว สุรีพร   พวงศรี 

304 นางสาว สุวนนัท ์  จงัจิตร 

305 นางสาว สุวนนัท ์  พิสุทธ์ิ 

306 นางสาว สุวพชัร   งามฉวพีนัธ์ุ 

307 นางสาว สุวรัตน์   เหล่าสุพรรณ 

308 นางสาว สุวมิล   สุทธิ 

309 นางสาว แสงมณี   สมนาค 

310 นางสาว หงส์ทอง   แสนบุตร 

311 นางสาว อชิรญา   กาญจนาศิริวฒัน์ 

312 นางสาว อนุสรา   เมืองกลาง 

313 นางสาว อภิญญา   ช่วยรักษา 

314 นางสาว อภิญญา   ธรรมเมืองคุณ 

315 นางสาว อภิญญา   พรมหลา้ 

316 นางสาว อภิญญา   วงษธ์รรม 

317 นางสาว อภิญญา   สง่าดี 

318 นาย อภิสิทธ์ิ   นิลขิต 

319 นางสาว อมรรัตน์   ปัญจะมะ 

320 นางสาว อมราลกัษณ์   ปุราชะท าเม 
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321 นางสาว อรประภา   จอดนอก 

322 นางสาว อรพรรณ   ผวิขม 

323 นางสาว อรยา   ภูจ าปา 

324 นางสาว อรสา   ทะสุนทร 

325 นางสาว อรอนงค ์  ชาวเหนือ 

326 นางสาว อรอนงค ์  นาถ ่านาค 

327 นางสาว อรอนงค ์  ยนตด์นั 

328 นางสาว อรอุมา   มชัฌิมา 

329 นางสาว อรอุมา   สีแกว้น ้าใส 

330 นางสาว อรัญญา  ชมภูวเิศษ 

331 นางสาว องัศิมา   งามดี 

332 นางสาว อจัฉราพร   กลางเดช 

333 นางสาว อจัฉราภรณ์   ค างาม 

334 นางสาว อญัชลีภรณ์   จ าปาบุญ 

335 นางสาว อาทิตยา   นิสัยตรง 

336 นางสาว อารี  ร่ืนรมย ์

337 นาย อิทธิฤทธ์ิ   บุตรจนัทร์ 

338 นางสาว อินทิรา   ประทุมวี 

339 นางสาว อิสริยาภรณ์   สกุลกอ้งกิดากร 

340 นางสาว อุไรรัตน์   กองพลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 14 จาก 14 

 

   
 

หมายเหตุ : 
 ข้อปฏิบัติในวนัสอบข้อเขียน วนัที ่18 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 - 16.00 น. 

1. ผูมี้สิทธ์ิสอบขอ้เขียน แต่งกายชุดนกัเรียน นกัศึกษา หรือ ชุดสุภาพ 
2. รายงานตวัท่ีจุดรายงานตวั วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย ก่อนเขา้หอ้งสอบอยา่งนอ้ย 30 นาที 
3. ผูมี้สิทธ์ิสอบขอ้เขียน รายงานตวั และส่งเอกสารเพิ่มเติม (ถา้มี) 
4. รับเลขท่ีนัง่สอบและตรวจสอบหมายเลขหอ้งสอบ 
5. รับคูปองอาหารวา่งและอาหารกลางวนั ฟรี...(ส าหรับผูเ้ขา้สอบเท่านั้น) 

-  น าคูปองอาหารวา่งไปแลกอาหารวา่งไดท่ี้ร้านสวสัดิการของวทิยาลยัฯ ภายในอาคารกลาง 
-  คูปองอาหารกลางวนัใชแ้ลกอาหารกลางวนัไดห้ลงัการสอบในภาคเชา้ 

6. ตารางสอบวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 
เวลา ชุดขอ้สอบ รายวชิาท่ีสอบ 

09.00 - 12.00 น. ขอ้สอบชุดท่ี 1  คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์ทัว่ไป, ภาษาไทย, สังคม
ศึกษา 

13.00 - 16.00 น. ขอ้สอบชุดท่ี 2 ชีววทิยา , ภาษาองักฤษ , ความรู้ทัว่ไป 
 

7. ใชบ้ตัรประชาชนแสดงตวัเพื่อเขา้สอบ หากไม่มี ใหแ้สดงบตัรส าคญัท่ีมีภาพถ่ายแสดงรูปพรรณ

ชดัเจน 

8. เตรียมปากกาสีด า หรือสีน ้าเงิน และอุปกรณ์ส าหรับลบ ในการท าขอ้สอบ 

9. ไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด เคร่ืองคิดเลขหรือเคร่ืองมือค านวณเขา้ห้องสอบ 

10. หากพบวา่ผูเ้ขา้สอบมีพฤติกรรมแสดงวา่ส่อทุจริตในการสอบ จะถือวา่หมดสิทธ์ิสอบ 

11. หากผูเ้ขา้สอบมาถึงหอ้งสอบสายเกิน 30 นาที ถือวา่หมดสิทธ์ิเขา้หอ้งสอบ และหากท าขอ้สอบไม่

ครบ 2 ชุด ถือวา่สละสิทธ์ิในการสอบ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 
ลงช่ือ     

  ลงช่ือ 
 (นางเสาวลกัษณ์  แยม้ตรี)     (ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ)์   
ต าแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ต าแหน่ง อธิการบดี วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 


