
ก ำหนดกำรรำยงำนตัว กำรท ำสัญญำรับทุนของสภำกำชำดไทยและสัญญำค  ำประกันผู้ได้รับทุนของ 
สภำกำชำดไทย เพื่อเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วันศุกร์ที่ 18 มถิุนำยน 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. 

97 นางสาว นาราภัทร พนมวัฒนคุณ 

รอบท่ี 3 Admission 
98 นางสาว นิชนันท์ ทองอ่อน 
99 นางสาว นุชรดา ชัยตระกูล 
100 นางสาว บวรลักษณ์ พิริยดุลวัฒน์ 

 
รอบท่ี 2 
08.00 น. 08.20 – 08.35 น. 

101 นางสาว บุญญิศา ศรีสันต์ 

รอบท่ี 3 Admission 
102 นางสาว บุณณดา เสือวงษ์ 
103 นาย ปฏิภาณ ขันแก้ว 
104 นางสาว ปภาวี วงค์คม 

รอบท่ี 3 
08.15 น. 

 

 
08.40 – 08.55 น. 

105 นางสาว ปรางทิพย์ แสงค า 

รอบท่ี 3 Admission 
106 นางสาว ปรายฟ้า แก่นแท่น 
107 นางสาว ปริณดา พิกุลไทยประภา 
108 นางสาว ปริยาพร กองเกิด 

รอบท่ี 4 
08.30 น. 

09.00 – 09.15 น. 

109 นางสาว ปัญจพร แล้วด้วง 

รอบท่ี 3 Admission 
110 นางสาว ปัทมวรรณ สุวรรณสม 
111 นางสาว ปัทมศุภร ตรงเท่ง 
112 นางสาว ปิ่นเพชร พัฒนไพบูลย์กิจ 

รอบท่ี 5  
08.45 น. 

 
09.20 – 09.35 น. 

113 นาย ปิยชาติ เปรมบางเขน 

รอบท่ี 3 Admission 
114 นางสาว ปิยาพัชร แก้วสังข์ 
115 นางสาว ปูชิตา พัฒนธานี 
116 นางสาว เปรมกมล ด้วงมาลา 

รอบท่ี 6  
09.00 น. 

09.40 – 09.55 น. 

117 นาย พงษพัฒ ปฏิพิมพาคม 

รอบท่ี 3 Admission 
118 นางสาว พรทิพย์ ทรัพย์คง 
119 นางสาว พรทิพย์ กลิ่นกลัด 
120 นางสาว พรพรรณ แดงสง่า 

รอบท่ี 7 
09.15 น. 

10.00 – 10.15 น. 

121 นางสาว พรรณวรท จันทรบูรณ์ 

รอบท่ี 3 Admission 
122 นางสาว พรหมพร ช้างศิลา 
123 นางสาว พศิกา สุขแจ่ม 
124 นางสาว พัชรพร พริกเบ็ญจะ 



รำยงำนตัว ยื่นสัญญำ ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ประเภท 

รอบท่ี 8 
 09.30 น. 

10.20 – 10.35 น. 

125 นางสาว พิชญ์สิณี อิงธีรธรรม 

รอบท่ี 3 Admission 
126 นางสาว พิชญา แสงข า 
127 นางสาว พิมพ์นลิน โลหะสุวรรณ 
128 นางสาว พิมพ์ลภัส สงครามศรี 

รอบท่ี 9 
 09.45 น. 

10.40 – 10.55 น. 

129 นางสาว พิมพิศา ชัยฤทธิ์ศักดิ์เดช 

รอบท่ี 3 Admission 
130 นางสาว พิรกานต์ ต่วนค่ า 
131 นางสาว พูลทรัพย์ แวมประชา 
132 นางสาว เพชรลดา โชติวรรณ 

รอบท่ี 10 
 10.00 น. 

11.00 – 11.15 น. 

133 นางสาว เพียงออ ใจสะอาด 

รอบท่ี 3 Admission 
134 นางสาว ภัณฑิรา อยู่หมื่นไวย 
135 นางสาว ภัณฑิรา ภู่เนตร 
136 นางสาว ภัณฑิรา พักแพรก 

รอบท่ี 11 
 10.15 น. 

11.20 – 11.35 น. 

137 นางสาว ภัทรพรรณ อัฑฒพงศ์ 

รอบท่ี 3 Admission 
138 นางสาว ภารดี บุญรอด 
139 นางสาว ภูริมาศ โรจนาภรณ์ 
140 นางสาว มณิชญา นุชน้อย 

รอบท่ี 12 
 10.30 น. 

11.40 – 11.55 น. 

141 นางสาว มนปริยา เขียววิชัย 

รอบท่ี 3 Admission 
142 นางสาว มนัสดา เขื่อนวิชัย 
143 นางสาว มนัสวดี เกิดบุญศรี 
144 นางสาว มลฤดี ศิลป์ขจรชัย 

 

 

 

 


