
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 
 

 

ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
1. นางสาว กชกรณ์ กิตติโฆสกุล 

2. นางสาว กชภร เข้าคลอง 

3. นางสาว กนกกร ศรีกัญจนวิโรจน์ 

4. นางสาว กนกพร อยู่สุ่ม 

5. นาย กนกพิชญ์ โสนันโต 

6. นางสาว กนกรดา ณ สุวรรณ 

7. นางสาว กรรภิรมย์ วิริยะอาภาพงศ์ 

8. นางสาว กฤติยาณี สุดสวัสดิ์ 

9. นางสาว กฤติยาภรณ์ มรรคผล 

10. นางสาว กัญจน์ชญาพัทธ จรูญแสง 

11. นางสาว กัญญาณี ปุริศรี 

12. นางสาว กัญญารัตน์ ใจซื่อ 

13. นางสาว กันต์กนิษฐ์ แก้วจรูญ 

14. นางสาว กันต์ฤทัย อุบลจินดา 

15. นางสาว กัลยารัตน์ เมฆสวรรค์ 

16. นางสาว กาญจนา จ าปาทอง 

17. นางสาว กานต์ธีรา ล่องลม 

18. นางสาว กิตติกานต์ อ่อนพุ่ม 

19. นางสาว กิตติภรณ์ พองพลา 

20. นางสาว กุลภัสสร์ ทิพย์กองลาศ 

 

21.นางสาวจันทกานต์.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
21. นางสาว จันทกานต์ ภิรมย์ 

22. นางสาว จิตรานุช บุญมี 

23. นางสาว จินตกานต์ ขวัญเพชร 

24. นางสาว จิรนันท์ สงวนสุข 

25. นางสาว เจนจิรา มารศรี 

26. นางสาว เจษฎาภรณ์ ร่วมใจ 

27. นางสาว ชญาดา พรมสิทธ์ิ 

28. นางสาว ชญานิน ทวีตั้งตระกูล 

29. นางสาว ชญาภา งานสุจริต 

30. นางสาว ชฎาณิศ มีแก้ว 

31. นางสาว ชนันธร สุทธิพงศ์พันธ์ 

32. นางสาว ชนาพร สุขีเพียร 

33. นางสาว ชนาภรณ์ เมาลิทอง 

34. นางสาว ชมพูนุช สุดรักษ์ 

35. นางสาว ชมพูเนกข์ เลิศวัฒนชัย 

36. นางสาว ชรินรัตน์ ปัญญา 

37. นางสาว ชลธาร ชุมไชยโย 

38. นางสาว ชลธิชา ลาภจิตต์ 

39. นางสาว ชลันดา โพธ์ิอุดมสมบูรณ์ 

40. นางสาว ชุติมา รัตนะ 

41. นางสาว โชติมา ตราช่าง 

42. นางสาว ญาณิศา เตชรังสรรค์ 

43. นางสาว ฐิติกา เข็มจรูญ 

 

44. นางสาวฐิติมา.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
44. นางสาว ฐิติมา บุญจัด 

45. นางสาว ณัฏฐากร ชุมพินิจ 

46. นางสาว ณัฐกฤตา ไพศาล 

47. นางสาว ณัฐชา กลมเกลียว 

48. นางสาว ณัฐชา อึงชื่น 

49. นางสาว ณัฐญาดา สนสุรัตน์ 

50. นางสาว ณัฐฐาพร ค าลือ 

51. นางสาว ณัฐสิตา ลิ้มสุวรรณ 

52. นางสาว ณัฐิญาดา แก้วเกตุ 

53. นางสาว ณิชกมล พันธ์โชติ 

54. นางสาว ณิชากร จารุรัตน์มงคล 

55. นางสาว เดือนนภา ดอกไม้แก้ว 

56. นาย ถิรภูมิ ถีระพันธ์ 

57. นางสาว ธตรฐ ข้อสูงเนิน 

58. นางสาว ธนกาญจน์ สมประสงค์ 

59. นางสาว ธนภรณ์ ปิจนัน 

60. นางสาว ธมลวรรณ ทองเชื้อ 

61. นางสาว ธมลวรรณ มุ่งดี 

62. นาย ธวัชชัย คงสีหะ 

63. นางสาว ธัญรดา สมศรี 

64. นางสาว ธัญวรัตม์ ไชยทิพย์ 

65. นางสาว ธันยาภรณ์ อัคคี 

66. นางสาว นงนภัส แสงวิจิตร 

 

67. นางสาวนจริญ.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
67. นางสาว นจริญ โตเรือง 

68. นางสาว นพวรรณ แปงจันหอม 

69. นางสาว นภาพร เรืองรัตน์ 

70. นางสาว นรินทิพย์ จ่างแสง 

71. นางสาว นัทธ์ชนัน ธนพรเจริญ 

72. นางสาว นันฐิกา ตรีทวีพรทรัพย์ 

73. นางสาว นันทพร ค าแสนโคตร 

74. นาย นันทพล ริมธีระกุล 

75. นาย นาตารี อัศพิมพ์ 

76. นางสาว นาราภัทร พนมวัฒนคุณ 

77. นางสาว นิชนันท์ ทองอ่อน 

78. นางสาว นุชรดา ชัยตระกูล 

79. นางสาว บวรลักษณ์ พิริยดุลวัฒน์ 

80. นางสาว บุญญิศา ศรีสันต์ 

81. นางสาว บุณณดา เสือวงษ์ 

82. นาย ปฏิภาณ ขันแก้ว 

83. นางสาว ปภาวี วงค์คม 

84. นางสาว ประภัทรา แก้วค า 

85. นางสาว ปรางทิพย์ แสงค า 

86. นางสาว ปรายฟ้า แก่นแท่น 

87. นางสาว ปริณดา พิกุลไทยประภา 

88. นางสาว ปริยาพร กองเกิด 

89. นางสาว ปัญจพร แล้วด้วง 

 

90. นางสาวปัทมวรรณ.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
90. นางสาว ปัทมวรรณ สุวรรณสม 

91. นางสาว ปัทมศุภร ตรงเท่ง 

92. นางสาว ปาริฉัตร รสแก้ว 

93. นางสาว ปิ่นเพชร พัฒนไพบูลย์กิจ 

94. นางสาว ปิยชาติ เปรมบางเขน 

95. นางสาว ปิยาพัชร แก้วสังข์ 

96. นางสาว ปูชิตา พัฒนธานี 

97. นางสาว เปรมกมล ด้วงมาลา 

98. นาย พงษพัฒ ปฏิพิมพาคม 

99. นางสาว พนิตพิชา ศรีเสน 

100. นางสาว พรชนิตว์ กุฎฤาษี 

101. นางสาว พรทิพย์ ทรัพย์คง 

102. นางสาว พรทิพย์ กลิ่นกลัด 

103. นางสาว พรพรรณ แดงสง่า 

104. นางสาว พรรณวรท จันทรบูรณ์ 

105. นางสาว พรหมพร ช้างศิลา 

106. นางสาว พศิกา สุขแจ่ม 

107. นางสาว พัชรพร พริกเบ็ญจะ 

108. นางสาว พิชญ์สิณี อิงธีรธรรม 

109. นางสาว พิชญา แสงข า 

110. นางสาว พิมพ์นลิน โลหะสุวรรณ 

111. นางสาว พิมพ์ลภัส สงครามศรี 

112. นางสาว พิมพิศา ชัยฤทธ์ิศักดิ์เดช 

 

113. นางสาวพิรกานต์.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
113. นางสาว พิรกานต์ ต่วนค่ า 

114. นางสาว พิสารักษ์ ไชยสาร 

115. นางสาว พุธิตา บรรลุขันติกุล 

116. นางสาว พูลทรัพย์ แวมประชา 

117. นางสาว เพชรลดา โชติวรรณ 

118. นางสาว เพียงออ ใจสะอาด 

119. นางสาว ภัณฑิรา อยู่หมื่นไวย 

120. นางสาว ภัณฑิรา ภู่เนตร 

121. นางสาว ภัณฑิรา พักแพรก 

122. นางสาว ภัทรพรรณ อัฑฒพงศ์ 

123. นางสาว ภารดี บุญรอด 

124. นางสาว ภูริมาศ โรจนาภรณ์ 

125. นางสาว มณิชญา นุชน้อย 

126. นางสาว มนปริยา เขียววิชัย 

127. นางสาว มนัสดา เขื่อนวิชัย 

128. นางสาว มนัสวดี เกิดบุญศรี 

129. นางสาว มลฤดี ศิลป์ขจรชัย 

130. นางสาว มาลินี ศรีละ 

131. นางสาว มุกตาภา สีทานอก 

132. นางสาว มุกตาภา เลื่องสุนทร 

133. นางสาว ยลดา อยู่พวง 

134. นางสาว โยษิตา ธนาศรีพนม 

135. นางสาว รวิพร ธรรมดา 

 

136. นางสาวรัตติพร.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
136. นางสาว รัตติพร สาโรวาท 

137. นางสาว รุ่งลดา สีใส 

138. นางสาว ลักษิกา ถาวรรณา 

139. นางสาว ลักษิกา สูญกรรมรัตน์ 

140. นางสาว วชิรดา พันธ์ใหญ่ 

141. นางสาว วรนิษฐา สังฆะภูมิ 

142. นาย วรพงษ์ ค าไหล 

143. นางสาว วรรณษา วงศ์ณะลา 

144. นางสาว วรฤทัย จ าปาทอง 

145. นางสาว วรินทร คงจันทร์ตรี 

146. นางสาว วิจิตรตรา นามทอง 

147. นางสาว วิภาดา เทียนเจริญชัย 

148. นางสาว วิภาพร ไขแสงจันทร์ 

149. นางสาว วิภารัตน์ มีเกาะกลาง 

150. นางสาว วิรดา ปันด ี

151. นางสาว วิรัลยุพา เพลินชัยสิริวัฒน์ 

152. นาย วุฒิเมศร์ ศักดิ์นาคะพงศ์ 

153. นางสาว ศรัญญา นุ่นท่าย 

154. นางสาว ศศินันท์ เขตต์อนันต์ 

155. นางสาว ศิรประภา เจริญจริง 

156. นางสาว ศุภากร คงส าราญ 

157. นางสาว ศุหัยลา บิง 

158. นางสาว ษิญาภา มหาหิงษ์ 

 

159. นายสรวิชญ์.../ 
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ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
159. นาย สรวิชญ์ ชาติพุดซา 

160. นางสาว สาพีอี สะหะตี 

161. นาย สิงหนาท มหากาฬ 

162. นางสาว สิริพรรณ ทองบริบูรณ์ 

163. นางสาว สิริวดี กิจวรธาดา 

164. นาย สิริวิชัย ค าภีระปัญญา 

165. นางสาว สุจิรา ทิมพวงทอง 

166. นางสาว สุจิรา ใจทิม 

167. นางสาว สุดารัตน์ ไชยศรี 

168. นางสาว สุธีธิดา ใจแก้ว 

169. นางสาว สุพิชยา ประค า 

170. นางสาว สุวิมล สุขเมือง 

171. นางสาว เสาวลักษณ์ พาเจริญ 

172. นางสาว หยกทิพย์ ทรอสแซล 

173. นางสาว อดินันท์ อรรถสุวรรณ 

174. นางสาว อมรรัตน์ เจนทัน 

175. นางสาว อรจิรา ชัยบุญมา 

176. นางสาว อรจิรา โยมเอียด 

177. นางสาว อังวรา ถามะพัฒน์ 

178. นางสาว อารยา บรรพชาติ 

179. นางสาว อาริสา เชิงหอม 

180. นางสาว อาลิตา หล าหง๊า 

181. นางสาว อิศริยา อินตรา 

 
ให้ผู้มีรายชื่อ.../ 
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 ให้ผู้มี รายชื่อข้ าง ต้น เข้าสอบสัมภาษณ์  รูปแบบออนไลน์ผ่ าน Line Application (VDO Call)              
ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 และวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่สถาบัน 
และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องด าเนินการส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันพุธที่ 2 
มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 12.00 น.) และส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสุขภาพ
ร่างกายฯ ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ภายในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 
12.00 น.) มายั งอี เมล admission@stin.ac. th  ท้ังนี้  ขอให้ปฏิบั ติตามขั้ นตอนการสอบสัมภาษณ์                      
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้อย่างละเอียด และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th  

ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์หากไม่ส่งเอกสารและเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

ประกาศมา  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2564 
 

ธิดารัตน์  วศะรงรอง 
 

(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
            

mailto:admission@stin.ac.th
http://www.stin.ac.th/

