
ก ำหนดกำรรำยงำนตัว กำรท ำสัญญำรับทุนของสภำกำชำดไทยและสัญญำค  ำประกันผู้ได้รับทุนของ 
สภำกำชำดไทย เพื่อเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วันพฤหัสบดีที ่17 มิถุนำยน 2564 (ช่วงบ่ำย) เวลำ 13.00 – 17.00 น.  
ณ โถงชั นล่ำง อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ ๖๐ พรรษำ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 

 

รำยงำนตัว ยื่นสัญญำ ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ประเภท 

รอบท่ี 1  
12.45 น. 

13.00 – 13.15 น. 

49 นางสาว จันทกานต์ ภิรมย์ 

รอบท่ี 3 Admission 
50 นางสาว จิตรานุช บุญมี 
51 นางสาว จินตกานต์ ขวัญเพชร 
52 นางสาว จิรนันท์ สงวนสุข 

 
รอบท่ี 2 
13.00 น. 13.20 – 13.35 น. 

53 นางสาว เจนจิรา มารศรี 

รอบท่ี 3 Admission 
54 นางสาว ชญาดา พรมสิทธิ์ 
55 นางสาว ชญานิน ทวีตั้งตระกูล 
56 นางสาว ชญาภา งานสุจริต 

รอบท่ี 3 
13.15 น. 

 

 
13.40 – 13.55 น. 

57 นางสาว ชฎาณิศ มีแก้ว 

รอบท่ี 3 Admission 
58 นางสาว ชนันธร สุทธิพงศ์พันธ์ 
59 นางสาว ชนาพร สุขีเพียร 
60 นางสาว ชนาภรณ์ เมาลิทอง 

รอบท่ี 4 
13.30 น. 

14.00 – 14.15 น. 

61 นางสาว ชมพูเนกข์ เลิศวัฒนชัย 

รอบท่ี 3 Admission 
62 นางสาว ชรินรัตน์ ปัญญา 
63 นางสาว ชลธาร ชุมไชยโย 
64 นางสาว ชลธิชา ลาภจิตต์ 

รอบท่ี 5  
13.45 น. 

 
14.20 – 14.35 น. 

65 นางสาว ชลันดา โพธิ์อุดมสมบูรณ์ 

รอบท่ี 3 Admission 
66 นางสาว ชุติมา รัตนะ 
67 นางสาว ญาณิศา เตชรังสรรค์ 
68 นางสาว ฐิติกา เข็มจรูญ 

รอบท่ี 6  
14.00 น. 

14.40 – 14.55 น. 

69 นางสาว ฐิติมา บุญจัด 

รอบท่ี 3 Admission 
70 นางสาว ณัฏฐากร ชุมพินิจ 
71 นางสาว ณัฐกฤตา ไพศาล 
72 นางสาว ณัฐชา กลมเกลียว 

รอบท่ี 7 
14.15 น. 

15.00 – 15.15 น. 

73 นางสาว ณัฐชา อึงชื่น 

รอบท่ี 3 Admission 
74 นางสาว ณัฐญาดา สนสุรัตน์ 
75 นางสาว ณัฐฐาพร ค าลือ 
76 นางสาว ณัฐสิตา ลิ้มสุวรรณ 



รำยงำนตัว ยื่นสัญญำ ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ประเภท 

รอบท่ี 8 
 14.30 น. 

15.20 – 15.35 น. 

77 นางสาว ณัฐิญาดา แก้วเกตุ 

รอบท่ี 3 Admission 
78 นางสาว ณิชกมล พันธ์โชติ 
79 นางสาว ณิชากร จารุรัตน์มงคล 
80 นางสาว เดือนนภา ดอกไม้แก้ว 

รอบท่ี 9 
 14.45 น. 

15.40 – 15.55 น. 

81 นาย ถิรภูมิ ถีระพันธ์ 

รอบท่ี 3 Admission 
82 นางสาว ธตรฐ ข้อสูงเนิน 
83 นางสาว ธนกาญจน์ สมประสงค์ 
84 นางสาว ธนภรณ์ ปิจนัน 

รอบท่ี 10 
 15.00 น. 

16.00 – 16.15 น. 

85 นางสาว ธมลวรรณ ทองเชื้อ 

รอบท่ี 3 Admission 
86 นาย ธวัชชัย คงสีหะ 
87 นางสาว ธัญรดา สมศรี 
88 นางสาว ธัญวรัตม์ ไชยทิพย์ 

รอบท่ี 11 
 15.15 น. 

16.20 – 16.35 น. 

89 นางสาว ธันยาภรณ์ อัคคี 

รอบท่ี 3 Admission 
90 นางสาว นงนภัส แสงวิจิตร 
91 นางสาว นจริญ โตเรือง 
92 นางสาว นพวรรณ แปงจันหอม 

รอบท่ี 12 
 15.30 น. 

16.40 – 16.55 น. 

93 นางสาว นภาพร เรืองรัตน์ 

รอบท่ี 3 Admission 
94 นางสาว นัทธ์ชนัน ธนพรเจริญ 
95 นางสาว นันทพร ค าแสนโคตร 
96 นาย นันทพล ริมธีระกุล 

 

 

 

 


