
 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 35 

ในวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์
          ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  เป็นวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 1 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
1 นาย ฉัตรชัย นินโขง เรือนจําจังหวัดนครนายก นครนายก 
2 นางสาว รัชฎาภรณ ์ จันทร์พิสาร โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา 
3 นางสาว ปรียาภรณ ์ กองแก้ว โรงพยาบาลศิริราช กทม 
4 นางสาว โสมธิดา จันทร์สงิขรณ์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
5 นางสาว ฐาปนี ภิบาลขันธ์ รพสต.สร้างแปน้ อุดรธานี 
6 นางสาว ชัชชญา กาญจินะ สวนผึ้งคลินิก ราชบุรี 
7 นางสาว พิมพา เคนคําภา สถานีอนามัยหนองหว้า บุรีรัมย์ 
8 นางสาว ปราณปรียา ปะการะนัง รพสต.มังกรทอง สมุทรปราการ 
9 นางสาว อลิศา สุมาลัย โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา 
10 ร้อยโทหญิง กมณชภร ภู่เจริญ หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี 
11 นางสาว สุรีย์รัตน์ สายสุรีย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 
12 นางสาว สุธรรมมา มานะดี รพ.อ่างทอง อ่างทอง 
13 นางสาว  สุวรรณกร ช่อผูก รพ.สต.บางเมืองใหม่ สมุทรปราการ 
14 นางสาว อรอุมา อยู่สะอาด รพ.สต.บางกอบัว สมุทรปราการ 
15 นางสาว นาตาชา มาลี รพ.สต.สงิโตทอง ฉะเชิงเทรา 
16 นาย ฉัตรเทพ พูลกส ิ รพ.สต.คอทราย สิงห์บุร ี
17 นางสาว รสสุคนธ์ อินธิเดช freeland สมุทรปราการ 
18 นางสาว ศันสนีย์ บุญปากดี รพ.สต.หนองปรือ สมุทรปราการ 
19 นาย ศิระกานต ์ เน่ืองสุข ทัณฑสถานบําบัดพิเศษปทุมธานี ปทุมธานี 
20 ร.ต.อ.หญิง ปิยะนุช นาดี บริษัทพีแอนด์ทีแฮ็ปป้ีจํากัด ลพบุรี 
21 นาง พิมพ์ณภัส ทับทิม รพ.สต.แพงพวย ราชบุรี 
22 นางสาว วรนิษฐา เงาะวิเศษ รพ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 1  
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพ่ือรับทราบข้อมูลการสอบคดัเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 914 1283 8496  
Passcode: 285991 

 

หมายเหตุ        หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  
 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   



 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 35 
ในวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

          ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  เป็นวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 2 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
23 นางสาว สิริรัตน์ สุขศร ี รพ.สต.บ้านม่วงโพรง ฉะเชิงเทรา 
24 นางสาว ธิดารัตน์ วาดเขียน รพ.สต.คลองไทร สระบุร ี
25 นางสาว เพ็ญนภา มงคล รพ.สต.บ้านหนองหว้า ฉะเชิงเทรา 
26 นางสาว จิตรานุช พานทองคํา รพ.สต.ลาดแค เพชรบูรณ์ 
27 นาง อัญชลี จันทร์เจริญ รพ.สต.เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 
28 นาง สุนิษา ต้นสุวรรณ รพ.สต.บ้านซ่อง ฉะเชิงเทรา 
29 นางสาว วนิดา นามภูเขียว รพ.นาด้วง เลย 
30 นางสาว บวรวรรณ ชะม้ายกลาง รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
31 นางสาว นฤมล เฉลยชนม์ รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
32 นางสาว กชกร วงศ์วุฑฒิ รพ.สต.หนองยาว สระบุร ี
33 นางสาว วิชุอร รักเพ่ือน รพ.สต.ท่าเกษม สระแก้ว 
34 นางสาว ศิริพร รัตนธรรม ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ ชลบุรี 
35 นาง สุวรรณ ี ลิ้มทอง มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม นนทบุรี 
36 นางสาว อรณิชา ประชุมเกษร รพ.บางบ่อ สมุทรปราการ 
37 นางสาว ฐมาพร เช่ียวชาญ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม 
38 นางสาว ฐิตารีย์ สินทร ร้านขายยา แอ๊ปหมอยา สระบุรี 
39 นางสาว ดวงกมล จิตรีฐาน รพ.สต.หัวเวียง พระนครศรีอยุธยา 
40 นางสาว พิมพาภรณ์ เทียนดํา รพ.สต.โยธะกา ฉะเชิงเทรา 
41 นางสาว ปัทมา โคตรสาร รพ.ตาพระยา สระแก้ว 
42 นาง เยาวราช ไชยกุมาร รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ พระนครศรีอยุธยา 
43 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุธรรม รพ.แพร ่ แพร่ 
44 นางสาว ณัฐปกรณ์ แสวงการ รพ.สต.บางนํ้าผึ้ง สมุทรปราการ 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 2  
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลการสอบคัดเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 302 878 0523  
Passcode: 1234567890 

 
หมายเหตุ        หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   



 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 35 
ในวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

          ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  เป็นวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 3 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
45 นางสาว ณัฎฐณิชา ผดุงศร ี รพ.สต.ขนอนหลาง พระนครศรีอยุธยา 
46 นางสาว ณัฐวรรณ ขุมทอง รพ.สต.บ้านคลอง 17  ฉะเชิงเทรา 
47 นางสาว นันท์นภัส เกิดดี รพ.บางพลี สมุทรปราการ 
48 นางสาว วรรณพร เช้ือแพทย์ รพ.สต.แกง่สีเสียด สระแก้ว 
49 นางสาว ฉัตรธิดา ทับจันทร ์ รพ.สต.บ้านคลองบางไผ ่ ระยอง 
50 นาง ลลิล รัตนรักษ์ รพ.สต.บ้านสระแก้ว ระยอง 
51 นางสาว นันทวัน ฤทธิเดช รพ.ลําลูกกา ปทุมธานี 
52 นางสาว สมจิตร ฤทธิโชติ รพ.สต.คลองจิก พระนครศรีอยุธยา 
53 นางสาว ปภาวดี ช้างผ่อง รพ.สต.บ้านคลอง 21 ฉะเชิงเทรา 
54 นางสาว จารุวรรณ อัตตวัณโณ รพ.สต.บางจาก สมุทรปราการ 
55 นาง สุภานาฏ สาลิกา freeland ปทุมธานี 
56 นางสาว สิริววรรณ แย้มประชา รพ.สต.ท่าดินแดง พระนครศรีอยุธยา 
57 นางสาว นฤมล แก้วประดิษฐ รพ.สต.ดอนทอง พระนครศรีอยุธยา 
58 นางสาว ศิริพร ช่ืนใจ รพ.สต.ชายนา พระนครศรีอยุธยา 
59 ร้อยเอกหญิง ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม 
60 นางสาว ชินนภา ประเสริฐศรี รพ.สต.บ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา 
61 นางสาว จิดาภา อินทรเกษร รพ.สต.บัวชุม ลพบุรี 
62 นางสาว วลัยพร เอ็นวาบูอิซี รพ.สต.สําโรง สมุทรปราการ 
63 นางสาว ยุวพร คําหม่ืน รพ.สต.บ้านสวนผัก ชลบุรี 
64 นางสาว พรนารายณ์ สุดสอาด รพ.สต.บางขะแยง ปทุมธานี 
65 นาย พิสิฎฐ์ ยุยงค ์ รพ.สต.ดอนลาน พระนครศรีอยุธยา 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 3  
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลการสอบคัดเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 630 539 2692  
Passcode: 1234567890 

 
หมายเหตุ        หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   
 



 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 35 
ในวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

          ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  เป็นวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 4 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
66 นาง ชฏาทิพย์ หาเขียว รพ.แกง่คอย สระบุร ี
67 นาง ชลกาญจน์ ฉ่ําจิตรช่ืน รพ.บ้านนา นครนายก 
68 นาย กีรติ กิจการ รพ.ตะกั่วป่า พังงา 
69 นางสาว กัญญาณัฐ ประสทิธ์ิเจริญจิต รพ.สต.ลาดนํ้าเค็ม พระนครศรีอยุธยา 
70 นาย ธเนศ กิตติชัยพิทักษ์ รพ.สต.หนองเสือช้าง ชลบุรี 
71 นางสาว นุจรีย์ พลอยบุตร รพ.สต.หลุมข้าว ลพบุรี 
72 นางสาว โสมธิดา พันธ์ไพโรจน์ freeland ชลบุรี 
73 นางสาว กัลยรัตน์ ชนะ รพ.สต.บ้านเขาอางค์ ชลบุรี 
74 นางสาว สุวรรณา แสงวิเชียร รพ.สต.วัดเกตุ ลพบุรี 
75 นางสาว ทิพย์อาภา ยืนยั่ง เรือนจํากลางคลองเปรม กทม 
76 นางสาว สุธามาส วชิรมโนธรรม รพ.สต.บ้านโปร่งเกตุ ชลบุรี 
77 นาง ทิพย์วิมล นารายณ์สี่กร รพ.สต.โพตลาดแก้ว ลพบุรี 
78 นาง อภิรัตน์ อําภามณี รพ.สต.บางโฉลง สมุทรปราการ 
79 นางสาว ศิริลักษณ ์ บุญยงค์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 
80 นางสาว สุนัสดา เนินทอง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 
81 นอ.หญิง สวลี โภคสุวรรณ เอสแอนด์ดับบลิวสหคลินิก กทม 
82 นาง วิมลศรี ฉิมพสุทธ์ิ รพ.สต.โรงช้าง อยุธยา 
83 นางสาว พีร์จุฑาภา ศรีภู ่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม 
84 นางสาว อรอุมา โสณะโชติ เรือนจํากลางนครปฐม นครปฐม 
85 นางสาว ลัลธริมา ควรรู้ รพ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 
86 นางสาว คีรยา ธนะสุสกลุ รพ.สต.สามบัณฑิต พระนครศรีอยุธยา 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 4  
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพ่ือรับทราบข้อมูลการสอบคดัเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 777 988 9186  
Passcode: 1234567890 

 
หมายเหตุ        หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   



 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 35 
ในวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

          ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  เป็นวันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 5 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
87 นางสาว เสาวนีย์ ธรรมวิภาส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม 
88 นาง ธนาภรณ์ จันทรัศมี เรือนจําอําเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 
89 นางสาว สุภัชชา เกษสุพรรณ์ รพ.สระโบสถ ์ ลพบุรี 
90 นางสาว ไพจิตร บุตดางาม รพ.สต.บ้านเขาหัวเขา ลพบุรี 
91 นางสาว เพชรรัตน์ ผาดี รพ.สต.บ้านไร่เสธ์ ชลบุรี 
92 นางสาว กัญภร ดู่สันเทียะ รพ.รามาธิบดี กทม 
93 นางสาว ปิยธิดา วิชาผา รพ.สต.วังตะเคยีน ปราจีนบุรี 
94 นาง เบญญภา หยกประดิษฐ์ รพ.อ่างทอง อ่างทอง 
95 นางสาว พงษ์สุดา มีเจริญ เทศบาลปากเกร็ด นนทบุรี 
96 นางสาว สุติมาศ สุกวัน รพ.ภสูิงห ์ ศรีสะเกษ 
97 นางสาว บุญเกิด พรมชัยยา รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ระยอง 
98 นาง ทิพย์วิมล โมพัด รพ.สระบุร ี สระบุร ี
99 นาง จีรนันท์ เกตุพัฒนากุล รพ.สต.บ้านศาลาลอย อยุธยา 
100 นางสาว ลลิตา เกณรัมย์ รพ.สต.บางหัวเสือ สมุทรปราการ 
101 นางสาว สุกานดา จิณารักษ์ รพ.มวกเหล็ก สระบุร ี
102 นางสาว ปิยะพร ทองหยอด freeland กทม 
103 นางสาว กุลรัศจี คุ้มอ่ิม freeland กทม 
104 นางสาว กิจติยาภรณ ์ ซาวหล้า รพ.สต.มหาสวัสด์ิ นครปฐม 
105 นางสาว รุจิรา สุภัทโรบล รพ.สระบุร ี สระบุร ี
106 นางสาว อุบล วาอุทัศน์ freeland ราชบุรี 
107 นางสาว ลลิตรา ไพรอนันต์ รพ.สต.บ้านเนินแร ่ ชลบุรี 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 5  
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพ่ือรับทราบข้อมูลการสอบคดัเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 961 406 4019  
Passcode: 1234567890 

 
หมายเหตุ        หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   


