
 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 34 

ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์
          ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2565  เป็นวันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 1 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
1 นางสาว  อัญชล ี สังข์ทอง รพสต.ท่าข้าม ชลบุรี 
2 นาง อนุสรา ทองเพียรพงษ์ รพสต.หนองเหียง ชลบุรี 
3 นางสาว  อรสิร ี ชุ่มพิมาย รพสต.โคกพยาด นครราชสีมา 
4 นาง เสาวลกัษณ์ มาศิริ โรงพยาบาลองครักษ์ นครนายก
5 นาง จริยา รัตนะ รพสต.หน้าพระลาน สระบรุี
6 นางสาว  รวีวรรณ โสภณ โรงพยาบาลลําลูกกา ปทุมธานี 
7 นาย ธานน ไกยสวน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ กทม 
8 นางสาว  กรสุดา ดวงมาณีย ์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เชียงราย 
9 นางสาว  อนงค์ลักษณ ์ รังแก้ว หน่วยปฎิบัติการกู้ชีพกูบแดง กทม
10 นาง ดวงจันทร์ ศิวะกฤษณ์กลุ รพ.เวชธานี ชุมชนอบอุ่นสหคลนิิก กทม
11 นางสาว  พัชราภา มะเด่น สถานอีนายมัยสมเด็จย่า 84 ปทุมธานี 
12 นางสาว  สิน ปักกังเว   เพชรบรูณ ์
13 นางสาว  สิรินาถ สารบุตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบรุ ี
14 นางสาว  ศศิวิมล เบี้ยขาว โรงพยาบาลศิรริาช กทม 
15 นาง เสาวณีย์ เรืองศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว้ฯ สระแกว้

ให้ผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 1  
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลการสอบคัดเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 930 1349 6283  
Passcode: 781018 

 
หมายเหตุ        หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   
 
 
 
 
 

 



 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 34 
ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

     ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2565 เป็น วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 2 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
16 นางสาว  นพรัตน์ กล่ินสุคนธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วฯ สระแก้ว
17 นางสาว  มัทนา สุทธมา รพสต.นครทอง สมุทรปราการ
18 นางสาว  รสิตา ศรีใจคํา รพสต.พุทธรักษา สมุทรปราการ
19 นาง สาวิตรี ส่งแสง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
20 นาย ณัฐกฤต พัฒนาค รพสต.ท้ายบ้านใหม่ สมุทรปราการ
21 นางสาว  สโรชา ประดับทอง สถานีอนายมัยเฉลิมพระเกียรติฯโคกสลุง ลพบุรี 
22 นางสาว  ณัฐวดี ต้นน้อย รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 
23 นางสาว  ราตรี วงจันเลียง รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว สระแก้ว 
24 นางสาว  บุปผา ฉิมรักษ์ รพสต.บางเมือง สมุทรปราการ 
25 นาง ดวงกมล ปาระดี รพสต.ชอนน้อย ลพบุรี 
26 นางสาว  เพียงดาว มูลพรหม รพสต.ท่าสะอาด บึงกาฬ
27 นาง กันตาภัทร บุญวรรณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กทม
28 นางสาว  กมลชนก ราชัย รพสต.บางด้วน สมุทรปราการ
29 นางสาว  กานต์นภัส เผือกพิบูลย์ รพสต.คัคณางค์ พระนครศรีอยุธยา
30 นาง วิลัยพร อุดมวงศ์ศักดิ์ รพ.เบตง ยะลา

ให้ผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 2 
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลการสอบคัดเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 991 2468 6656  
Passcode: 469863 

 
หมายเหตุ         หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 34 
ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

     ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2565 เป็น วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 3 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
31 นาง ศรัญญา สารทอง รพสต.ดีลัง ลพบุรี 
32 นาย ฉัตรชัย สรวงนอก โรงพยาบาลสีค้ิว นครราชสีมา 
33 นาง ศิรินทิพย์ ประโพธิ์ชนัง รพสต.บางเมืองใหม ่ สมุทรปราการ 
34 นางสาว  ทิติภา ภารสมบูรณ์ รพ.คลองสามวา กทม 
35 นาย ซาวารี คารี โรงพยาบาลเบตง ยะลา 
36 นางสาว  สุนิษา สันเสนาะ รพสต.บ้านทู้ นครพนม 
37 นางสาว  จิราภรณ์ เหลืองทอง รพสต.บ้านม้า พระนครศรีอยุธยา 
38 นาง มนันยา กงแก้ว รพ.โคกสูง สระแก้ว 
39 นางสาว  วิศรุตา สกุลสิทธิภู รพ.บางพลี สมุทรปราการ 
40 นาง อภิญญา บุญมาคุ้ม อภิญญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ สุพรรณบุรี 
41 นางสาว  ภัคจิรา คชายนต์ รพ.กระบี่นครินทร์อินเตอร์เนช่ันแนล กระบี่ 
42 นางสาว  พรทิพย์ การดําริห์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ลพบุรี 
43 นางสาว  ชลธิชา เดชพงษ์ รพ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 
44 นางสาว  จันจิรา บุญทอง รพสต.เทพารักษ์ สมุทรปราการ 

ให้ผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 3 
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลการสอบคัดเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 841 891 7956  
Passcode: 1234567890 

 
หมายเหตุ         หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ทางโทร. 089-9222549,095-3239891   
 
 
 
 
 

 
 



 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบติัท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 34 
ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์

 ***เปล่ียนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2565 เป็น วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน 2565*** 
 

สัมภาษณ์กลุ่มท่ี 4 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด 
45 ร.อ.หญิง วรวีร์ ตั้งมโนวุฒิกุล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี
46 นางสาว  รอกีเยาะ อาแว รพ.กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
47 นางสาว  ปัทมา เห็นประเสริฐ รพ.นพรัตนราชธานีคุ้มเกล้า กทม
48 นางสาว  เบญญาภา อ่อนธุราช บริษัทมิตซูบิชิ เอ็นจ้ิน ชลบุรี
49 นางสาว  วิไลลักษณ์ ศรีวงศ์ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กทม
50 นาง สสิเขมณัฐ เรือนศิลา รพ.กรุงเทพ-ระยอง ระยอง 
51 นางสาว  ประภัสสร บัววรรณ์ รพสต.บ้านวังทอง ลพบุรี 
52 นางสาว  นภสร จ่ันเพชร รพ.นพรัตนราชธานี กทม 
53 นางสาว  อพรรณี ปรีสําเนียง รพ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ กทม 
54 นางสาว  พรเพ็ญ แพทอง รพสต.อยู่เจริญ สมุทรปราการ 
55 นางสาว  ขนิษฐา คชสินธุ์ รพสต.ลําผักกูด ปทุมธานี
56 นางสาว  จารุวรรณ พันมิล รพ.นวมินทร์ กทม
57 นาง จิราพร สร้อยมุกดา รพ.นวมินทร์ กทม
58 นางสาว  สิรินรารัตน์ วรโชติปวรภาคิน ปทุมธานี
59 นางสาว ศิริลักษณ์ จ่ันเพชร รพสต.คลองควาย ปทุมธานี

ให้ผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 4 
ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลการสอบคัดเลือก 

 

รายละเอยีดการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 08.30 น. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
 
Meeting ID: 970 8002 3262 
Passcode: 866554 

 
หมายเหตุ         หากท่านใดท่ีส่งเอกสารใบสมัครมาแล้ว ไม่พบรายช่ือโปรดติดต่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ทางโทร. 089-9222549, 095-3239891   


