
    
 
 

 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2565  รอบท่ี 4 Direct Admission 

---------------------------------------- 
 

 ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา      
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2565 แล้วนั้น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 
ดังนี้ 
  

ล าดับที่ ขื่อ - นามสกุล 
1. นางสาว กนกวรรณ บุญเจริญ 
2. นางสาว กานติ์ชนิต อินทรสุวรรณ 
3. นางสาว จิรนันท์ แพงค า 
4. นางสาว จุฑามาศ ศรีวิราช 
5. นางสาว ซอบ๊ะ เจ๊ะมะ 
6. นางสาว ณัฐชยาน์ บุญลอย 
7. นางสาว ณัฐริกา ผลเพ่ิม 
8. นางสาว ณัฐวดี โกสุมาภินันท์ 
9. นางสาว ธนพร สร้อยสนธ์ 
10. นางสาว บวรลักษณ์ คิดหาทอง 
11. นางสาว ปิยนุช นาเมือง 
12. นางสาว วิชชุดา จุดตะโพน 
13. นางสาว ศิรดา อาจสาระมนต์ 
14. นางสาว สิรภัทร ยามาอุจิ 
15. นางสาว อัญชณิตา สุทธิกุล 

 

โดยมีล าดับส ารอง ดังนี้ 

         ล าดับท่ี                      ชื่อ – นามสกุล 
ส ารองล าดับที่ 1 นางสาว วีรยา เจริญดี 
ส ารองล าดับที่ 2 นางสาว สุนิสา ทาท านุก 
ส ารองล าดับที่ 3 นางสาว ภาวิดา สิงห์สถิตย์ 

 

ส ารองล าดับที่ 4.../ 
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         ล าดับท่ี                      ชื่อ – นามสกุล 
ส ารองล าดับที่ 4 นางสาว ปณยา ปัญญาแวว 
ส ารองล าดับที่ 5 นางสาว รัฐมาศ นิลบดี 
ส ารองล าดับที่ 6 นางสาว พิมพิศา ธิชากรณ์ 
ส ารองล าดับที่ 7 นาย พงศกร ตั้งมั่น 
ส ารองล าดับที่ 8 นางสาว เนติพริม พารพ 
ส ารองล าดับที่ 9 นางสาว ปัญนันท์ภัชญ์ แสนประดิษฐ์ 
ส ารองล าดับที่ 10 นางสาว เมธาพร ค าพันธุ์ 
ส ารองล าดับที่ 11 นางสาว พิมพ์นิภา วิเศษสิงห์ 
ส ารองล าดับที่ 12 นางสาว อริสรา นนตรีรัตน์ 
ส ารองล าดับที่ 13 นางสาว ณัฐธยาน์ รุ่งจ าเริญรัตน์ 
ส ารองล าดับที่ 14 นางสาว จิตติสา ตรีภพ 
ส ารองล าดับที่ 15 นางสาว พิไลวรรณ เพ็งพารา 
ส ารองล าดับที่ 16 นางสาว ภานุชนาถ ปันทอย 
ส ารองล าดับที่ 17 นางสาว พิมพ์อักษร ภูครองนาค 
ส ารองล าดับที่ 18 นางสาว จุฑามาศ ตันติวิชานันท์ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ล าดับที่ 1 - 15 ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65) เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ในวันที่ 8 - 9 
มิถุนายน 2565 เพ่ือทางสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 
ต่อไป 

 
ประกาศมา  ณ  วันที่  8  มิถุนายน  2565 

 
ธิดารัตน์  วศะรงรอง 

 

(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

            
  


