
ก ำหนดกำรรำยงำนตัว กำรท ำสัญญำรับทุนของสภำกำชำดไทยและสัญญำค  ำประกันผู้ได้รับทุนของ 
สภำกำชำดไทย เพื่อเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วันศุกร์ที่ 18  มถิุนำยน 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. 

145 นางสาว มาลินี ศรีละ 

รอบท่ี 3 Admission 
146 นางสาว มุกตาภา สีทานอก 
147 นางสาว มุกตาภา เลื่องสุนทร 
148 นางสาว โยษิตา ธนาศรีพนม 

 
รอบท่ี 2 
13.00 น. 13.20 – 13.35 น. 

149 นางสาว รวิพร ธรรมดา 

รอบท่ี 3 Admission 
150 นางสาว รัตติพร สาโรวาท 
151 นางสาว รุ่งลดา สีใส 
152 นางสาว ลักษิกา ถาวรรณา 

รอบท่ี 3 
13.15 น. 

 

 
13.40 – 13.55 น. 

153 นางสาว ลักษิกา สูญกรรมรัตน์ 

รอบท่ี 3 Admission 
154 นางสาว วชิรดา พันธ์ใหญ่ 
155 นางสาว วรนิษฐา สังฆะภูมิ 
156 นาย วรพงษ์ ค าไหล 

รอบท่ี 4 
13.30 น. 

14.00 – 14.15 น. 

157 นางสาว วรรณษา วงศ์ณะลา 

รอบท่ี 3 Admission 
158 นางสาว วรินทร คงจันทร์ตรี 
159 นางสาว วิจิตรตรา นามทอง 
160 นางสาว วิภาดา เทียนเจริญชัย 

รอบท่ี 5  
13.45 น. 

 
14.20 – 14.35 น. 

161 นางสาว วิภาพร ไขแสงจันทร์ 

รอบท่ี 3 Admission 
162 นางสาว วิภารัตน์ มีเกาะกลาง 
163 นางสาว วิรดา ปันด ี
164 นาย วุฒิเมศร์ ศักดิ์นาคะพงศ์ 

รอบท่ี 6  
14.00 น. 

14.40 – 14.55 น. 

165 นางสาว ศรัญญา นุ่นท่าย 

รอบท่ี 3 Admission 
166 นางสาว ศศินันท์ เขตต์อนันต์ 
167 นางสาว ศิรประภา เจริญจริง 
168 นางสาว ศุภากร คงส าราญ 

รอบท่ี 7 
14.15 น. 

15.00 – 15.15 น. 

169 นางสาว ศุหัยลา บิง 

รอบท่ี 3 Admission 
170 นางสาว ษิญาภา มหาหิงษ์ 
171 นาย สรวิชญ ์ ชาติพุดซา 
172 นาย สิงหนาท มหากาฬ 



รำยงำนตัว ยื่นสัญญำ ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ประเภท 

รอบท่ี 8 
 14.30 น. 

15.20 – 15.35 น. 

173 นางสาว สิริพรรณ ทองบริบูรณ์ 

รอบท่ี 3 Admission 
174 นางสาว สิริวดี กิจวรธาดา 
175 นาย สิริวิชัย ค าภีระปัญญา 
176 นางสาว สุจิรา ทิมพวงทอง 

รอบท่ี 9 
 14.45 น. 

15.40 – 15.55 น. 

177 นางสาว สุดารัตน์ ไชยศรี 

รอบท่ี 3 Admission 
178 นางสาว สุธีธิดา ใจแก้ว 
179 นางสาว สุพิชยา ประค า 
180 นางสาว สุวิมล สุขเมือง 

รอบท่ี 10 
15.00 น. 

16.00 – 16.15 น. 

181 นางสาว เสาวลักษณ์ พาเจริญ 

รอบท่ี 3 Admission 
182 นางสาว หยกทิพย์ ทรอสแซล 
183 นาย อดินันท์ อรรถสุวรรณ 
184 นางสาว อมรรัตน์ เจนทัน 

รอบท่ี 11 
 15.15 น. 

16.20 – 16.35 น. 

185 นางสาว อรจิรา ชัยบุญมา 

รอบท่ี 3 Admission 
186 นางสาว อรจิรา โยมเอียด 
187 นางสาว อารยา บรรพชาติ 
188 นางสาว อาริสา เชิงหอม 

รอบท่ี 12 
 15.30 น. 

16.40 – 16.55 น. 
189 นางสาว อาลิตา หล าหง๊า 

รอบท่ี 3 Admission 
190 นางสาว อิศริยา อินตรา 

 

 

 

 


