
ก ำหนดกำรรำยงำนตัว กำรท ำสัญญำรับทุนของสภำกำชำดไทยและสัญญำค  ำประกันผู้ได้รับทุนของ 
สภำกำชำดไทย เพื่อเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วันพฤหัสบดีที ่17 มิถุนำยน 2564 (ช่วงเช้ำ) เวลำ 08.00 – 12.00 น.  
ณ โถงชั นล่ำง อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ ๖๐ พรรษำ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 

 

รำยงำนตัว ยื่นสัญญำ ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ประเภท 

รอบท่ี 1  
07.45 น. 

08.00 – 08.15 น. 

1 นางสาว ณิชาวีร์   หล่อประดิษฐ์ รอบท่ี 1 
Portfolio 2 นางสาว  พรไพลิน    แก้ววงตา 

3 นางสาว จีรนันท์  พุโพ รอบท่ี 2 
ทุนสมเด็จย่า 4 นางสาว ปนัฏฐา  ปานเกลี้ยง 

 
รอบท่ี 2 
08.00 น. 08.20 – 08.35 น. 

5 นางสาว กชพรรณ  เมืองรมย์ 
รอบท่ี 2 

ภาคตะวันออก 
6 นางสาว กมลนัทธ์ ท่าเรือ 
7 นางสาว เกวลิน   จินดา 
8 นางสาว จิราพร  อาชีพโกศลกุล 

รอบท่ี 3 
08.15 น. 

 

 
08.40 – 08.55 น. 

9 นางสาว ธัญญาเรศ  ลอยลิ่ว 
รอบท่ี 2 

ภาคตะวันออก 
10 นางสาว นงนภัส  ดีไทยสงค์ 
11 นางสาว นิโลบล  สีศร 
12 นางสาว นิศารัตน์  อ่อนท้าว 

รอบท่ี 4 
08.30 น. 

09.00 – 09.15 น. 

13 นางสาว ปัทมา  สีหมอก 
รอบท่ี 2 

ภาคตะวันออก 
14 นางสาว พรจิรา  อินทศิริ 
15 นางสาว พรลภัส  สาธุปภกาญน ์
16 นางสาว ภัทราลดา  พบที่พ่ึง 

รอบท่ี 5  
08.45 น. 

 
09.20 – 09.35 น. 

17 นางสาว วชิรญาณ์  พันธุ์วาสนา 
รอบท่ี 2 

ภาคตะวันออก 
18 นางสาว วิรตี  ศรีศรวล 
19 นางสาว ศุภาวรรณ  ศิริโวหาร 
20 นางสาว สุทธิดา   ทามล 

รอบท่ี 6  
09.00 น. 

09.40 – 09.55 น. 

21 นางสาว อนัญญา  สมใจ 
รอบท่ี 2 

ภาคตะวันออก 
22 นางสาว อินทิรา  โพธิ์สุข 
23 นางสาว ธนวรรณ  จัตุกูล 
24 นาย สิทธินนท์  สายทอง 

รอบท่ี 7 
09.15 น. 

10.00 – 10.15 น. 

25 นางสาว กมลทิพย์  เนื้อนิล 
รอบท่ี 2 

บุตรเจ้าหน้าที่ 
26 นางสาว ณัฐนันท ์ ส ารวยผล 
27 นางสาว ณิชาภา  ปิ่นทัศน์ 
28 นาย ลัทธสิทธิ์  สถิตพงศ์สถาพร 



รำยงำนตัว ยื่นสัญญำ ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ประเภท 

รอบท่ี 8 
 09.30 น. 

10.20 – 10.35 น. 

29 นางสาว อมริสา  เมฆฉาย รอบท่ี 2 บุตรเจ้าหน้าที่ 
30 นางสาว กชกรณ์ กิตติโฆสกุล 

รอบท่ี 3 Admission 31 นางสาว กชภร เข้าคลอง 
32 นางสาว กนกกร ศรีกัญจนวิโรจน์ 

รอบท่ี 9 
 09.45 น. 

10.40 – 10.55 น. 

33 นางสาว กนกพร อยู่สุ่ม 

รอบท่ี 3 Admission 
34 นาย กนกพิชญ์ โสนันโต 
35 นางสาว กนกรดา ณ สุวรรณ 
36 นางสาว กรรภิรมย์ วิริยะอาภาพงศ์ 

รอบท่ี 10 
 10.00 น. 

11.00 – 11.15 น. 

37 นางสาว กฤติยาณี สุดสวัสดิ ์

รอบท่ี 3 Admission 
38 นางสาว กฤติยาภรณ์ มรรคผล 
39 นางสาว กัญจน์ชญาพัทธ จรูญแสง 
40 นางสาว กัญญาณี ปุริศรี 

รอบท่ี 11 
 10.15 น. 

11.20 – 11.35 น. 

41 นางสาว กัญญารัตน์ ใจซื่อ 

รอบท่ี 3 Admission 
42 นางสาว กันต์ฤทัย อุบลจินดา 
43 นางสาว กัลยารัตน์ เมฆสวรรค์ 
44 นางสาว กาญจนา จ าปาทอง 

รอบท่ี 12 
 10.30 น. 

11.40 – 11.55 น. 

45 นางสาว กานต์ธีรา ล่องลม 

รอบท่ี 3 Admission 
46 นางสาว กิตติกานต์ อ่อนพุ่ม 
47 นางสาว กิตติภรณ์ พองพลา 
48 นางสาว กุลภัสสร ์ ทิพย์กองลาศ 

 

 

 

 


