
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
----------------------------------- 

 

           เลขที่สอบ                           ชื่อ-นามสกุล 
1 นางสาวณัฐนพิญช ์ จรูญศักดิ ์
2 นายณัฐกรณ ์  นิยมราษฎร ์
3 นางสาวปิยพร  ปลอดทอง 
4 นางสาวกรัญญา  ศรีษะเกต ุ
5 นายเอกวิทย ์  ซอหะซนั 
6 นายคณิน  กมณฑลาภิเษก 
7 นายปัณณทตั  คนอาจ 
8 นายพีรณัฐ  จรัสวิทติวาณชิย ์
9 นางสาวภารว ี  ด ารงศีล 
10 นางสาวพันธ์ธีรา จันทร์สงวน 
11 นางสาวภัคจิรา  นนทะโคตร 
12 นางสาวสุธาทิณ ี เลิศศิร ิ
13 นางสาวณัฏฐณิชา หนูเลก็ 
14 นางสาวปัณณกิา  เกลี้ยงล ายอง 
15 นายอนุพงศ ์  รัตนบุร ี
16 นายศรณ ์  สุนทรรตันานนท์ 
17 นายสุธรรม  บุญกลม 
18 นางสาวนภาพร  ทรงประสิทธิ ์
19 นางสาวเมธาว ี  เมืองปาก 
20 นางสาวพัชรีภรณ ์ เทพผ้ัน 
21 ว่าทีร้อยตรปีฏิภาณ ขันแก้ว 
22 นายวิชาญชัย  บัวทรัพย์ 
23 นางสาวกมลรตัน ์ บุญเพ็ง 
24 นางสาวจีราพร  บวรอารักษ ์
25 นางสาวอนิทนิล  สถาปติานนท ์
26 นายทัตธน  จันสามาขาว 
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27 นางสาวฉตัรสดุา พุ่มสวัสดิ ์
28 นายยุทธนา  เสมอจิตร 
29 นางสาวทิพรตัน ์ เตียงเกต ุ
30 นางสาวชยาภรณ ์ หมั่นทว ี
31 นายอาทติย ์  จวงศร 
32 นางสาวจุฑามาศ บุญสงวน 
33 นางสาวหทัยญณิฐ ใจโลกา 
34 นางสาวสุดารตัน ์ วงศ์สวุรรณ 
35 นายชุตนิันท ์  ค าประเสรฐิ 
36 นางสาวจรนิทร ์  มีแสง 
37 นายศรัณย ์  เตียนพลกรัง 
38 นางสาวนชิาภา  พุ่มจิตร 
39 นายศรรักษ ์  คุ้มสิงห์สันต ์
40 นางสาวปริยาวรรณ มีสีสัน 
41 นายกฤตพงศ ์  มาสอาด 
42 นางสาวณัฐวรรณ สุขโหต ุ
43 นางสาวธญัญมาศ สังข์นาค 
44 นายนภพล  แพนพันธอ์้วน 
45 นายพายุ  กลีบบวั 
46 นางสาวปาริชาต ิ พิบูลหิรัญธ ารง 
47 นางสาวกัลยา    จรรยาวฒันวงศ ์

 

ก าหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ 
วิชาที่สอบ วัน/เวลา สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน 
(1) ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- คณิตศาสตร์ทั่วไป อนุกรม อุปมาอุปไมย ฯลฯ และ
ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00-10.00 น. 

ห้องเรียน 702 ชั้น 7 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 

 

 (2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- งานเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา งานฐานข้อมูล

กิจกรรมและจิตอาสา งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
งานกิจการนักศึกษาอ่ืน ๆ  

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
เวลา 10.10-11.40 น. 

(3) ทดสอบข้อเขียนบุคลิกภาพ 
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.00-14.00 น. 
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หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขัน 

1)  ใบสมัครงาน ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และ Resume (ถ้ามี) 

2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุจ านวน 1 ฉบับ 
3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
5)  ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าผู้มีคุณวุฒิการศึกษา  

ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
6)  ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8, สด.43) 
7)  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และเซ็นชื่อก ากับ  
            
 
             
             
             
 

 ประกาศ ณ วันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรทิพย์  ชีวะพัฒน์ 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ชีวะพัฒน์) 
                  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน  

  อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ทางเว็บไซต์ www.stin.ac.th  หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”>ประกาศผลสอบข้อเขียน 

 


