
    
 
 

 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 3 Admission  
---------------------------------------- 

 

 ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ด าเนิน การสอบคัดเลือกผู้ เข้าศึกษา          
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission สถาบันการพยาบาล     
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาว กนกพร รินแสงปิน 

2 นางสาว กรรณชนก ก้านสนธิ์ 

3 นางสาว กริม สุทธิวโรตมะกุล 

4 นางสาว กรุณนา หล้าสุวงษ ์

5 นาย กฤษฎา เจี๊ยะทา 

6 นางสาว กวิสฌา โค้วประสิทธิ์ 

7 นางสาว กัญชริญา ชื่นสมบัติ 

8 นางสาว กัญญาณัฐ นิตุธร 

9 นางสาว กัญญาภัค การรอบรู้ 

10 นางสาว กัญญารัตน์ ประเสริฐสม 

11 นางสาว กาญจนา ทองมุสิทธิ์ 

12 นางสาว เกศสิณี ขุนหมื่น 

13 นางสาว เกศิณี นักเทศน์ 

14 นางสาว เขมจิรา อรุณชัยวัฒน์ 

15 นางสาว คณัสนันท์ จงกลมณีย์ 

16 นางสาว จรัสศรี พันธะพุมมี 

17 นางสาว จันจิรา แสงรถ 

18 นางสาว จันทกานต์ สามัคคี 

19 นาย จาฏุพัจน์ รุ่งเรือง 

20 นางสาว จิณัฐตา ทาเงิน 
 

21. นางสาวจิรวดี  ขอบคุณ.../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

21 นางสาว จิรวดี ขอบคุณ 

22 นาย จีรพัฒน์ สุรโชคสิริพร 

23 นางสาว ฉันทชา หลานต า 

24 นางสาว ชณัฐชา สรคุปต ์

25 นางสาว ชนัฐกานต์ ศรีสม 

26 นางสาว ชนาธาร สุขชู 

27 นาย ชนาธิป กุลไทย 

28 นางสาว ชนิกานต์ ชูแก้ว 

29 นาย ชโยดม ศรีน้อย 

30 นางสาว ชลิตา โสบุตร 

31 นางสาว ชัญญา แพรบุตร 

32 นางสาว ชาคริยา กิตติเนาวรัตน์ 

33 นางสาว ชิดชนก รักขิตัง 

34 นาย ชินภัทร ชาญเวโรจน ์

35 นางสาว ชุติมา โคบราญ 

36 นางสาว ญาณิศา หนูเอียด 

37 นางสาว ฐิตินันท์ ภูค าวง 

38 นางสาว ฐิติรัตน์ นนเลาพล 

39 นางสาว ฐิติรัตน์ จูประเสริฐ 

40 นาย ณฐภัทร อินค้า 

41 นางสาว ณฐวรรณ จูอินทร์ 

42 นางสาว ณัฏฐกัญญา อ่อนสด 

43 นางสาว ณัฏฐนิช กาญจนวณิชย์ 

44 นางสาว ณัฐกร โชคชัย 

45 นางสาว ณัฐกานต์ บัดกิ่ง 

46 นางสาว ณัฐชา ทรงประโคน 

47 นางสาว ณัฐญาภรณ์ เหลืองเอ่ียม 

48 นางสาว ณัฐฐา สังวาลทรัพย์ 
 

49. นางสาวณัฐฐินันท์.../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

49 นางสาว ณัฐฐินันท์ กาประสิทธิ์ 

50 นางสาว ณัฐณิชา เสมือนพันธ์ 

51 นางสาว ณัฐณิชา ไตรเชษฐกุล 

52 นางสาว ณัฐธิดา ธนาศตานนท์ 

53 นางสาว ณัฐนันท์ สุวรรณพันธ์ 

54 นางสาว ณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์ 

55 นางสาว ณัฐริการ์ ทวีรัมย์ 

56 นางสาว ณิชากร ปัญญา 

57 นางสาว ณิชาภัทร ผลวิรัตน ์

58 นางสาว ณิชาภัทร เหล่าสมาธิกุล 

59 นางสาว ดวงใจ ชาวนา 

60 นางสาว ดวงฤทัย เมษสุวรรณ 

61 นางสาว ตัสนีซา ดีดิ 

62 นางสาว ทยิดา เสลานนท์ 

63 นางสาว ทอฝัน ปิมปา 

64 นางสาว ธนพร สุทธิพันธ์ 

65 นางสาว ธมนวรรณ หิรัญ 

66 นางสาว ธมลวรรณ ส านักนิตย์ 

67 นางสาว ธัญชนก นันทกิจ 

68 นางสาว ธัญลักษณ์ ดอนแรม 

69 นางสาว ธันย์ชนก ค าอาจ 

70 นาย ธิติวุฒ ิ พลเสนา 

71 นางสาว นภัสสร ยิ้มละมัย 

72 นางสาว นลพรรณ รอ ณ รังษี 

73 นางสาว นวรัตน์ ถึงรัตน์ 

74 นาย นันทพงศ์ สุวรรณชาตรี 

75 นางสาว นันทิยา สกุลผอม 

76 นาย นันธวัฒน ์ นัยติ๊บ 
 

77. นางสาวนีย์ระนุช.../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

77 นางสาว นีย์ระนุช อินทรประสาท 

78 นางสาว นูรีนา สาและ 

79 นางสาว เนตรชนก จงประจบ 

80 นางสาว โนสิน ี ธรณินทร์เดชา 

81 นางสาว บัณฑิตา โรจน์พงศ์พิชญ์ 

82 นางสาว บุญญดา ชนะกุล 

83 นางสาว บุญยรัศมิ์ ศรีจันทร์ 

84 นางสาว บุณยานุช พรบุญ 

85 นางสาว เบญจภรณ์ คันศร 

86 นางสาว เบญจวรรณ พรมจันทึก 

87 นางสาว เบญญทิพย์ นอกขุนทด 

88 นางสาว เบญญาภา ฮ้ันพะเนิน 

89 นาย ปฏิพันธุ์ สารศิร ิ

90 นางสาว ปฏิมาพร ไชยสันเดชกร 

91 นางสาว ปทิตตา พรมเขียว 

92 นางสาว ประทานพร จุนทการบัณฑิต 

93 นางสาว ประภัทรา แก้วค า 

94 นางสาว ประภาพร สุขุมเมฆ 

95 นางสาว ปรีดาวรรณ โคตรหลักเพ็ชร 

96 นางสาว ปาริชาติ กองเพชร 

97 นางสาว ปาริชาติ อินไข่ 

98 นางสาว ปิยธิดา ทรัพยัย 

99 นางสาว ปิยพัชร ด้วงมีเดช 

100 นางสาว ปิยะดา โสดากุล 

101 นางสาว พรภิรมณ์ แก้วศิริ 

102 นางสาว พวงชมพู ปัสสาพันธุ์ 

103 นางสาว พศวีร์ วลีเจริญผล 

104 นางสาว พัชราพรรณ พฤกษ์สุวัฒน์ 
 

105. นางสาวพัชราภรณ์.../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

105 นางสาว พัชราภรณ์ กาเผือก 

106 นางสาว พิชชาพร หนูแดง 

107 นางสาว พิมญาดา น้อยเพ็ง 

108 นางสาว พิมลพรรณ ธัญญดี 

109 นางสาว เพ็ญพิชญา นันทา 

110 นางสาว แพรวา เทียมพัฒน์ 

111 นางสาว ฟาติน แวกือจิ 

112 นางสาว ภัททิยา ชายแก้ว 

113 นางสาว ภัทรจาริน อ่ินแก้ว 

114 นางสาว ภัทรภร กันทวงศ์ 

115 นางสาว ภัทราภรณ์ บุญประคม 

116 นางสาว มณีแก้ว สุวรรณบุตร 

117 นางสาว มนัสชนก บัวต้น 

118 นางสาว มาติกา ปีบ้านใหม่ 

119 นางสาว เมธิศารัชต์ ชัยสุขนิธิธนโชต 

120 นางสาว เมลานี ศิริชัย 

121 นางสาว ยุพา นนตะบุตร 

122 นางสาว รักษิณา สืบศักดิ์ 

123 นางสาว รุ่งนภา ราหา 

124 นางสาว ฤทธิณีพร เสนพันธ์ 

125 นางสาว ลภัสพิมล อรุณยิ่งมงคล 

126 นางสาว ลักษณาวดี ไกยสวน 

127 นางสาว วรัญชนก จันทะแจ่ม 

128 นางสาว วริศรา เหระวัน 

129 นางสาว วัชรียา บุญหล้า 

130 นางสาว วิชิดา วิเศษเจริญธรรม 

131 นางสาว วิภาวรรณ ศรีทนาม 
 

132. นางสาววิราวรรณ.../ 

 

 



-6- 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

132 นางสาว วิราวรรณ ใจกล้า 

133 นางสาว ศศธร เจริญสุข 

134 นางสาว ศศิกานต์ ครองยุติ 

135 นางสาว ศศิธร วิจิตรปัญญา 

136 นางสาว ศศิวิมล ทองดี 

137 นางสาว ศิรภัสสร ภูศรีเทศ 

138 นางสาว ศิริวรรณ สิริหงส์เมธา 

139 นางสาว ศุภิสรา ดวงอ าไพ 

140 นางสาว สกุลสุชา สมณะ 

141 นาย สราวุฒ ิ กองแก้ว 

142 นางสาว สริดา พรหมปรุง 

143 นางสาว สิริกร เร็วสา 

144 นางสาว สิริกาญจน์ ไพศาลสวัสดี 

145 นางสาว สิริฉัตร สุวรรณ์โรจน ์

146 นางสาว สิรินดา ฤทธิพันธ์ 

147 นางสาว สิรินทร์ ธีระชิต 

148 นางสาว สิริปรียา ดีพรมกุล 

149 นางสาว สิริพิศ ตันเหลียง 

150 นางสาว สิริมณี ศิริวิบูลโชต ิ

151 นางสาว สิริมา ศรีกันหา 

152 นางสาว สุจิรา จะโรรัมย์ 

153 นางสาว สุชาดา นาคคุ้ม 

154 นางสาว สุดารัตน์ สายวรณ์ 

155 นางสาว สุตาภัทร ญัติพันธ์วาวงศ์ 

156 นาย สุธาสิน นิยมจิตร์ 

157 นางสาว สุธิมนต์ วรเจิดเจริญ 

158 นางสาว สุพพัตรา ชาติรัตนะ 

159 นางสาว สุภัสสรา บุญขวัญ 
 

160. นางสาวเสาวลักษณ์.../ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

160 นางสาว เสาวลักษณ์ ธัญญเจริญ 

161 นางสาว อนินฑิตา เทพประดิษฐ์ 

162 นางสาว อนุสรา เพ่ิมทอง 

163 นางสาว อภิสรา มาตมุงคุณ 

164 นางสาว อรปรียา เครือวงษา 

165 นางสาว อรวรรณ ผิวอ่ า 

166 นางสาว อรอนันต์ จันทร์หมื่นไวย 

167 นางสาว อริสรา กรลิขิตไพศาล 

168 นางสาว อริสา เรืองน้อย 

169 นางสาว อัญชสา สันติสิริพงศ์ 

170 นางสาว อัญชิสา ผลวิเชียร 

171 นางสาว อิลมีย์ เจ๊ะเต๊ะ 
 
 ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาในล าดับที่ 1 - 171 รายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา ในวันที่ 22 
และ 23 มิถุนายน 2565  ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและท าสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และท าสัญญาค้ าประกันผู้ได้รับทุน
ของสภากาชาดไทย เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามวันและเวลา
ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ประกาศมา  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  2565 
 

ธิดารัตน์  วศะรงรอง 

 

(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

            
  


