
 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

-------------------------------------------------------------- 

 ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) โดยมีการ
สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น สถาบันขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ดังนี้ 
 

ล าดับที่                     ชื่อ - สกุล 
1 นางสาว กชกร สังข์กุล 
2 นางสาว กชกร เจริญสุข 
3 นางสาว กนกกร สุทธิประภา 
4 นางสาว กนกกาญจน์ สระแก้ว 
5 นางสาว กนกทิพย์ กลิ่นไกล 
6 นางสาว กนกพร วงค์สมศรี 
7 นางสาว กนกวรรณ์ บุญพันธ์ 
8 นางสาว กมลเนตร จงรัก 
9 นางสาว กรวรรณ นบนอบ 
10 นางสาว กัญญาภัค อัครไกรวรพันธุ์ 
11 นางสาว กัญญารัตน์ กันทวี 
12 นางสาว กันยกร ศรีส ารวล 
13 นางสาว กุลวรางค์ ด่านสุคนธ์ 
14 นาย เกียรติศักดิ์ จ าปาหอม 
15 นางสาว คณัสนันท์ นาชัยสินธุ ์
16 นางสาว คณิศร สังข์ค า 
17 นางสาว จันธิมา เจ็กมะเริง 
18 นางสาว จิดาภา ชนะภัยเจริญสุข 
19 นาย จิตติชัย ศิรเดชอุดม 
20 นางสาว จุฑามาศ ค่ าชู 
21 นางสาว จุฑารัตน์ จ าปา 

   22 นาย เจษฎา.../   
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
22 นาย เจษฎา สวัสด ี
23 นางสาว ชญาภา ขุนทรมาลี 
24 นางสาว ชนัญชิดา มีสุข 
25 นางสาว ชนิกานต์ สุขสบาย 
26 นางสาว ชนิดา มูละ 
27 นางสาว ชรินรัตน์ เมืองมูล 
28 นางสาว ชลธิชา ศรีวงษ์รัก 
29 นางสาว ชลิตา ตั้งใจธรรมโชติ 
30 นางสาว ช่อลัดดา ปาทอง 
31 นางสาว ชิดชนก อินทร์นอก 
32 นางสาว ชุติมา ทองดี 
33 นางสาว ญาณภา เรืองศรี 
34 นางสาว ญาณิพัชญ์ ชนธัญกร 
35 นางสาว ญาดา สุดจิตร 
36 นางสาว ฐิตาภา เกษมทาง 
37 นาย ณรงค์ ด ารงรักษ์สุนทร 
38 นางสาว ณวรา ลัคนาโฆษิต 
39 นางสาว ณัฐกานต์ สุทธิรักษ์ 
40 นางสาว ณัฐกานต์ นาคแป้น 
41 นางสาว ณัฐชยา เหลือวงศ์ 
42 นางสาว ณัฐณิชา ทิพย์ค า 
43 นางสาว ณัฐยา เหมืองหม้อ 
44 นางสาว ณัฐริกา ประเสริฐสังข์ 
45 นางสาว ณัฐวิภา ช านินอก 
46 นางสาว ณิชชานันทน์ ซิบเข 
47 นางสาว ณิชาพร ป้องเรือ 
48 นางสาว ดวงกมล แก้วเบี่ยง 
49 นางสาว ดารากูล ธรรมศิริ 
50 นาย แดนนี่ มาชาโน่ วานซูเลน 
51 นางสาว ทักษพร ศรีสะอาด 
52 นางสาว ทัตพิชา ปินตามูล 
   53 นางสาว ธตรฐ.../   
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
53 นางสาว ธตรฐ สว่างจิต 
54 นางสาว ธนกร สงเจริญ 
55 นาย ธนกฤต หลักหาญ 
56 นางสาว ธนภรณ์ เกรียงไกรวัฒน์ 
57 นางสาว ธนภัทร อัครโยธาการ 
58 นางสาว ธนวรรณ พิบูลย์ 
59 นางสาว ธมลวรรณ สีใส 
60 นางสาว ธัญวรัตม์ บุญศรี 
61 นาย ธันวา พิพัฒน์เรืองไร 
62 นางสาว ธิดาทิพย์ ชาลี 
63 นางสาว ธิติมา ดือรือมอ 
64 นางสาว ธีรนาฏ คีรีรักษ์ 
65 นาย ธีรภัทร บุญทัน 
66 นาย ธีรศักดิ์ ประทุมทาน 
67 นางสาว นริศรา จอนจันทร์ 
68 นางสาว นฤชล สมบูรณ์ 
69 นางสาว นฤมล ทวีศักดิ์ปรีชา 
70 นางสาว นัทมล ลาดสุวรรณ 
71 นางสาว นันท์นภัส มหากาญจนวงศ์ 
72 นางสาว นันท์นภัส นกทนงค์ 
73 นางสาว นัสรียะห์ อาคง 
74 นางสาว นารัญช์ยา นาคสถิตย์ 
75 นางสาว นารีรัตน์ กิ่งสีเสียด 
76 นางสาว นิฟาตมาห์ กีไร 
77 นางสาว นุวดี กลางมณี 
78 นางสาว เนตรนภา พูลเจริญ 
79 นางสาว เนตรปวีร์ สุวรรณพงศ์ 
80 นางสาว เบญจวรรณ เพ็ชรดี 
81 นางสาว เบญญาภา สืบแตง 
82 นางสาว เบญญาภา ทองค า 
83 นางสาว ประภัสสร ไกรศิริ 
   84 นางสาว ประภาวัลย์../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

84 นางสาว ประภาวัลย์ ศุภกิตติ์สิงหกุล 
85 นางสาว ปราณศรินทร์ พงศ์พัฒนะกิจ 
86 นางสาว ปัณฑารีย์ เจ้ยเปลี่ยน 
87 นางสาว ปานกมล กลีบเมฆ 
88 นางสาว ปาริชาติ สุกยัง 
89 นางสาว ปิยนันท ์ นิรารักษ์ 
90 นางสาว ปิยะสิริ แก้วนุ่น 
91 นางสาว พรชนก อมร 
92 นางสาว พัชรีพร ลิ้มทองค า 
93 นางสาว พัทธนันท์ พรถาวร 
94 นางสาว พิชชากานต์ ดุลยทวีสิทธิ์ 
95 นางสาว พิชชาพร คุณานนท์ 
96 นางสาว พิชญดา ใจเอ้ือน 
97 นางสาว พิชญา ประถม 
98 นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์นรินทร์ 
99 นางสาว พิมพ์ปภัสสร ละติวงษ์ 
100 นางสาว พิมพ์พัชชา ไอสุวรรณ์ 
101 นางสาว พิมพิศา กฤษณะสุวรรณ์ 
102 นางสาว พีรดา เสนาะกลาง 
103 นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วค า 
104 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ชูชีพ 
105 นางสาว แพรนภา พูลจันทร์ 
106 นางสาว ภัททิยา เกลี้ยงกมล 
107 นางสาว ภัทรชนก คุ้มศาสตร 
108 นาย ภัทรภูมิ นครศรี 
109 นางสาว ภัทรลดา กิจสมัย 
110 นางสาว ภัทรา ปัญญามัง 
111 นางสาว ภัสราพร ทาทองค า 
112 นางสาว ภิญรดา ธนาภิญโญภาส 
113 นางสาว ภูริชญา เสาร์จันทร์ 
114 นางสาว มนัสนันท์ สวิตต์วงษา 
115 นางสาว มัชฌิมา ภูแฝก 

   116 นางสาว มัลลิกา../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
116 นางสาว มัลลิกา อินทร์กลับ 
117 นางสาว มัลลิกา เหลาพรม 
118 นางสาว มาลิษา บัวศรี 
119 นางสาว มิณวรา กรรมโชติ 
120 นางสาว ยุพา แซ่เฮ้อ 
121 นางสาว โยษิตา สีสุข 
122 นางสาว รชฏ เกตุมณี 
123 นางสาว รวิสรา เณรานนท์ 
124 นางสาว รักษิตา ภู่พันสาย 
125 นางสาว รัตนาภรณ์ สินจีน 
126 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิ้มวัฒนาถาวรกุล 
127 นางสาว ลลิดา ไตรวงค์ย้อย 
128 นางสาว ลักษณารีย์ พรหมบุตร 
129 นางสาว วงศ์ศุลี ชมเชย 
130 นางสาว วรนุช สวรรยารัตน์ 
131 นางสาว วรรณฤดี ประการแก้ว 
132 นางสาว วรรณิศา ปัญจบูรณปกรณ์ 
133 นางสาว วรัมพร บูรณภวังค ์
134 นางสาว วริศรา เริงสมุทร 
135 นางสาว วลัยพร กิตติกุลนที 
136 นางสาว วันวิสาข์ กิจนิกร 
137 นางสาว วิภาดา แสงเสน 
138 นางสาว ศรัณยา ทรัพย์ศิลป์ 
139 นางสาว ศรุชา เมธากุลพุฒิ 
140 นางสาว ศศิชา ระม่ังทอง 
141 นางสาว ศศิธร แก้วศรีทอง 
142 นางสาว ศศิประภาวดี สุดวิเศษ 
143 นางสาว ศศิวิมล วุฒิปุณยารักษ์ 
144 นางสาว ศิรฎา ถาวรวีรสกุล 
145 นางสาว ศิรินภา จิตประไพย 
146 นางสาว ศิริรัตน์ บุตอัง 

   147 นางสาว ศิวพร../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

147 นางสาว ศิวพร ศิร ิ
148 นาย ศุภกฤต ทองคันทา 
149 นาย ศุภณัฐ เจเถื่อน 
150 นางสาว สินีวัลญา ลาจ านงค์ 
151 นางสาว สิริมา พูนชัยภูม ิ
152 นางสาว สุนิตา โยธาคุณ 
153 นางสาว สุพิชชา เกิดมณี 
154 นางสาว สุพิชญา แม่นปืน 
155 นางสาว สุพิชญา ปาจินะ 
156 นางสาว สุภัธรา หรั่งช้าง 
157 นางสาว สุภาพร สุคนธ์ 
158 นางสาว สุภาวด ี สิงหนนท์ 
159 นางสาว สุวิตา แสงดี 
160 นางสาว เสาวภาคย์ อ่ึงหนองบัว 
161 นางสาว อทิตยา ภักด ี
162 นางสาว อทิตยา สุทธิวรฤทธิ์ 
163 นางสาว อทิติพร สามทองก่ า 
164 นางสาว อนัญพัชร คังคะวิสุทธิ์ 
165 นางสาว อภิชญา รักชื่อดี 
166 นางสาว อภิญญา โรจโนภาส 
167 นางสาว อมิตตา อัมรินทร์ 
168 นางสาว อรอนงค์ จิตจินดา 
169 นางสาว อรัชพร พรบรรเทิงสุข 
170 นางสาว อัจฉริยา สุภา 
171 นางสาว อัญญารัตน์ สมตน 
172 นางสาว อาทิตยา คงเหลี่ยม 
173 นางสาว อินทิราภรณ์ บุญพรม 

 

 

ทั้งนี.้../ 
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ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นด าเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสุขภาพร่างกายฯ  ณ 

โรงพยาบาลของรัฐ ตามรายชื่อโรงพยาบาลที่สถาบันก าหนด (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่าท่านมีคุณสมบัติตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและ

สอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน 

(Admission 1) และส่งผลการตรวจร่างกายมาทางอีเมล admission@stin.ac.th ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 

2563  

ในการนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น 

    
        ประกาศมา ณ วันที่   17   พฤษภาคม  พุทธศักราช 2563 

                            
วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 

 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ) 

                              อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 


