
 
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล 
1. AA-00272 นาย ชิณวุฒิ สุขใส 
2. AA-00273 นางสาว ศศิกานต์ นักบาลี 
3. AA-00291 ส.อ. ธนพร บุตรพรม 
4. AA-00292 นางสาว ภาวิน ี ทับเสงี่ยม 
5. AA-00295 นางสาว สุวรรณี บุตรงาม 
6. AA-00296 นางสาว ปาริกา บริสุทธิ์ 
7. AA-00303 นางสาว ณัฐริการ์ ไชยมงคล 
8. AA-00306 นางสาว ศิริยากร ชาติชัยภูมิ 
9. AA-00307 นางสาว ศุภรัตน์ ยะภักดี 
10. AA-00308 นางสาว นนฑิตา พินิจผล 
11. AA-00310 นาย ธมกร ผ่านคุ้ม 
12. AA-00312 นางสาว ตรีนุช อาญาสูนย์ 
13. AA-00313 นางสาว วสุนันท์  สุนทรนันท์ 
14. AA-00321 นางสาว ประนัดดา ศรีนาท 
15. AA-00323 นางสาว ป้องทอง สิงห์ทอง 
16. AA-00324 นางสาว รัฐณัฐอร ป้องแก้ว 
17. AA-00332 นางสาว เทียมแข แก้วดอนดู่ 
18. AA-00333 นาย เอกราช อิศาสตร์ 
19. AA-00338 นางสาว นิสา ศรีเตชะ 
20. AA-00346 นาย ชาญชัย จะวะ 
21. AA-00347 นางสาว อรนิชา ทองยิ่ง 
22. AA-00349 นาย อภิวัฒน์ ไตรจักร์ 
23. AA-00351 นางสาว อารีรัฐ คมคาย 
24. AA-00355 นางสาว ณัฏฐิกา จารุโศภิษฐา 
25. AA-00358 นางสาว ธันธิดา เขียวสอาด 
26. AA-00360 นางสาว วิภา โหมดนอก 
27. AA-00361 นางสาว กษิณา บรรจุสุวรรณ 

 
28. นายณัฐวุฒิ ช านาญปืน / 2 
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ล าดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล 
28. AA-00365 นาย ณัฐวุฒิ ช านาญปืน 
29. AA-00368 นางสาว นภาพร ดอกสาคู 
30. AA-00371 นางสาว พัทรวดี สะรวมรัมย์ 
31. AA-00375 นางสาว ธนพร พูนไธสง 
32. AA-00377 นางสาว สายฝน อาเคอ 
33. AA-00378 นางสาว ศิริรัตน์ ชูสุวรรณ 
34. AA-00386 นางสาว จันทิมา จันทร์ค า 
35. AA-00387 นางสาว วราภรณ์ จิตบุตร 
36. AA-00388 นาย วีรภัทร ผาค า 
37. AA-00390 นางสาว อรุณกมล อามาตย์ 
38. AA-00391 นางสาว วณิชญา  พุฒผา 
39. AA-00392 นางสาว ดวงใจ แซ่ย่าง 
40. AA-00394 นางสาว อาภัสรา อุตรา 
41. AA-00395 นางสาว จงจิตต์ รอดสังวาลย์ 
42. AA-00396 นางสาว อาทิตยา ขาค า 
43. AA-00397 นางสาว สุนันท์ เรืองหิรัญ 
44. AA-00398 นางสาว อารีรัตน์ สายเมฆ 
45. AA-00399 นาย ฐิติพงศ์ ทาชมภู 
46. AA-00400 นางสาว พนิดา เดชผล 
47. AA-00402 นางสาว อัญชุลี คชถิตย์ 
48. AA-00406 นาย ภิญโญ จ าปาเฟื่อง 
49. AA-00409 นางสาว สุณิสา ถุงปัญญา 
50. AA-00415 นางสาว เยาวลักษณ์ โกเลือน 
51. AA-00416 นางสาว สุรางคณา ศรีชุมพร 
52. AA-00417 นางสาว รังษิยา ศรัณยูประสิทธิ์ 
53. AA-00419 นางสาว ภคพร ข าพวง 
54. AA-00423 นางสาว ระวีวรรณ สมรักษ์ 
55. AA-00424 นางสาว คริสมาส ฉลานุวัฒน์ 
56. AA-00425 นางสาว วิศัลย์ศยา แก้ววงศ์ษา 
57. AA-00426 นางสาว สิริลักษณ์ จิตราษฏร์ 
58. AA-00427 นางสาว ยุวดี กัญจนะ 
59. AA-00428 นางสาว ฐิติรัตน์ พูลสะดี 
60. AA-00429 นางสาว โศจิรัตน์ นันทวัฒน์ 

 

 61.  นางสาวประภาศิริ สัมฤทธิ์ดี / 3 
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ล าดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล 
61. AA-00435 นางสาว ประภาศิริ สัมฤทธิ์ดี 
62. AA-00436 นางสาว จิราวรรณ จุ้ยด้วง 
63. AA-00439 นางสาว นริษรา อินทร์เชื้อ 
64. AA-00442 นางสาว ณิชา สามค า 
65. AA-00453 นางสาว ทิพวรรณ สนรักษา 
66. AA-00454 นางสาว ปิ่นฤทัย พันธวงศ์ 
67. AA-00459 นางสาว สุภาวรรณ ชื่นชม 
68. AA-00460 นางสาว กัญญาณัฐ นิจสาธร 
69. AA-00462 นาย คณิศร แสงเงิน 
70. AA-00465 นาย ณัฐพล ช านาญไพร 
71. AA-00466 นางสาว พิมมณี เปียดประโคน 
72. AA-00467 นาย นครินทร์ ปานสมรัก 
73. AA-00468 นาย หิรัญ ทรัพย์มี 
74. AA-00469 นางสาว สุภาวด ี แสงลี 
75. AA-00470 นางสาว ธินากร แช่มชื่น 
76. AA-00471 นางสาว ภัทรา เทียนขาว 
77. AA-00472 นางสาว หทัยชนก การสามารถ 
78. AA-00473 นางสาว อานีซะห์ มะยูโซ๊ะ 
79. AA-00481 นางสาว วิลาสินี  ดวงหัสดี 
80. AA-00538 นางสาว สรวงสุดา งอกชัยภูมิ 
81. AA-00558 นางสาว วณิตยา บุญตา 
82. AA-00561 นางสาว ศตนันท์ ศรีมุงคุล 

 
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ปฏิบัติดังนี้  
 

     1. รายงานตัว เข้ารับการปฐมนิเทศ และท าสัญญา  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา  

  2. ช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จ านวน 2,270.00 บาท (สองพันสองร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน) ช าระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย 
ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี                    
045-535395-1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. 
(หากไม่ด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์) 
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  3. ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร ผู้ใดจงใจให้ข้อมูลอันเป็นความเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็น
นักเรียน แม้ว่าจะเข้าศึกษาในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยแล้วก็ตาม 

4.  ระยะเวลาเรียน 1 ปี ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 26 มิถุนายน 2566  
5.  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ใส่ชุดนักศึกษา เสื้อเชิตสีขาว  
6. การท าสัญญารับทุนสภากาชาดไทย  

       ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการท าสัญญารับทุนสภากาชาดไทย     
และสัญญาค้ าประกันตามที่สถาบันก าหนด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 4 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โปรดศึกษารายละเอียดการท าสัญญารับทุน ผู้ค  าประกันและ
เอกสารที่ใช้ในการท าสัญญาให้ละเอียด ดาวโหลดเอกสารตามทีแ่นบด้านล่าง 
  
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
เมื่อเข้าสถาบัน หากมีอาการสงสัยหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง และ
แจ้งผลตรวจให้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าสถาบัน ที่เบอร์ 089 6755089 
 
 

      ประกาศ ณ  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   

                                                                            
                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์) 

              รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
   
 


