
 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  รายชื่อผู้เขา้อบรมหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
ประจําปีการศกึษา 2564 (คดัเลือกรอบ 3) 

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

  ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ 3 ประจําปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วน้ัน  บัดน้ีการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกรอบ 3) จํานวน 32 คน (ตามลําดับดัง
รายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
  ทั้งน้ี ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมตามประกาศ ดําเนินการดังน้ี 

1. ชําระค่าธรรมเนียมการอบรม จํานวน  23,000  บาท (-สองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)    
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถงึ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
โดยการโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์   
เข้าบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที่บัญชี 283-213146-9 (สามารถโอนไดทุ้กชอ่งทาง)  
หากพ้นกําหนดการชําระ ถือว่าท่านสละสิทธิใ์นการเขา้รับการอบรม   

2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ nurse@g.swu.ac.th หรือทาง Line Group ของผู้เข้า
สอบคัดเลือก รอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. 

        (เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอน จะถือว่าเป็นการรายงานตัว) 
3. เข้ารับการปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  

ผ่านระบบออนไลน์ (ระบุไว้ตามประกาศแนบท้าย) 
4. เปิดการเรียนการสอน และทดสอบความรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

5. เข้าร่วม Line Group ของผู้อบรม (ระบุไว้ตามประกาศแนบท้าย) 
 

อน่ึง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบการสอบคัดเลือก จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงแม้ว่าจะชําระค่าลงทะเบียนและรายงานตัวแล้วก็ตาม 
โดยค่าธรรมเนียมต่างๆ เม่ือชําระแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
                  
     
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  วิสทุธิพานิช) 
                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

ประจําปีการศกึษา 2564 (คัดเลือก รอบ 3) 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาว จิรวรรณ ศรีสุวรรณ 

2 นางสาว ณัฐธยาน์ บํารุงสุข 

3 นาย ทนงศักดิ ์ แสนสมีนต ์

4 นางสาว ซูวัยบ๊ะ ยีโซะ 

5 นางสาว กุลสตรี ศรีอุทา 

6 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีจันทร ์

7 นางสาว ณิชา สามคํา 

8 นางสาว ชนาภา โพธ์ิปลัด 

9 นางสาว รุจิรา ลุนอาทติย์ 

10 นางสาว นันท์นภัส กันธา 

11 นาย นพดล กีสาวัน 

12 นางสาว ผ่องพรรณ โชครัมย์ 

13 นางสาว ณัฎฐนิช ดิกษร 

14 นางสาว ชนธิชา โพธ์ิสูง 

15 นางสาว กนกอร อรชุน 

16 นางสาว สุกัญญา สุขศิร ิ
 
หมายเหตุ    1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน จะได้รับในสัปดาหข์องการเปิดการศึกษา 

2. กรณีทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีขอ้มูลการลงทะเบียน ทางคณะฯ จะติดตอ่ท่านเอง 
   เพ่ือสอบถามเม่ือสิ้นสดุช่วงการชําระค่าลงทะเบียน  
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ (ออนไลน์) ในวันวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
    เวลา 10:00 – 11:00 น. จะแจ้งรายละเอียดการสอบให้ทราบอีกคร้ัง 
4. เข้าร่วม Line Group ของผู้อบรมเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะกับผู้อบรม 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ประจําปีการศกึษา  2564   รอบ 3 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

17 นาย นลธวัช ประสิทธ์ิสมบูรณ์ 

18 นางสาว ชลดา อุคํา 

19 นางสาว ชนาภา วงศ์คําแสน 

20 นางสาว พิยะดา หนุนกลาง 

21 นางสาว สุวิมล บัวศรี 

22 นางสาว กฤษณ ี สีสุระ 

23 นางสาว กิตติมา จิติสกล 

24 นางสาว ณัฐนิชา จูปรางค์ 

25 นางสาว พิมพวรรณ พานวงค์ 

26 นางสาว ราตรี สมุดไทย 

27 นางสาว รุจีรา กมลด ี

28 นางสาว นพรัตน์ เกตุชนก 

29 นางสาว ณัฎฐณิชา ช่อมะลิ 

30 นางสาว นุรฮารีสา วานิ 

31 นางสาว นาดียา มะยีแต 

32 นางสาว อารียา แจ่มใส 
 
หมายเหตุ    1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน จะได้รับในสัปดาหข์องการเปิดการศึกษา 

2. กรณีทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีขอ้มูลการลงทะเบียน ทางคณะฯ จะติดตอ่ท่านเอง 
   เพ่ือสอบถามเม่ือสิ้นสดุช่วงการชําระค่าลงทะเบียน  
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ (ออนไลน์) ในวันวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
    เวลา 10:00 – 11:00 น. จะแจ้งรายละเอียดการสอบให้ทราบอีกคร้ัง 
4. เข้าร่วม Line Group ของผู้อบรมเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะกับผู้อบรม 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
กําหนดการโครงการปฐมนเิทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
................................................................... 

 

 08.30 – 08.45 น. เข้าร่วมห้องประชมุออนไลน์ผา่นระบบ Meet/ ผู้อบรมลงทะเบียนออนไลน์ 
    รับชมวีดทีัศน์แนะนําคณะพยาบาลศาสตร ์

08.45 – 09.00 น. เปิดการปฐมนิเทศ 
     โดย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

แนะนําผู้บรหิาร และคณาจารย์ 
แนะนําและพบอาจารย์ประจําชั้น : 

อาจารย์อุไรวรรณ   นิกรปกรณ์ 
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ   ปะธิเก 

09.00 – 10.30 น. แนะนําหลักสตูร และการจดัการเรียนการสอน 
     โดย   อาจารย์วันเพ็ญ รกัษ์ปวงชน  

10.30 – 10.45 น. พัก 
10.45 – 12.00 น. แนะนํากิจกรรมและสวัสดิการ 
     โดย  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.30 – 14.30 น. แนะนําการใชห้้องสมดุ 
     โดย   คุณนํ้าเงิน เฉลยีวพจน์  

คุณอมัพร  ขาวบาง 
 14.30 – 15.00 น. แนะนําสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
     โดย นายกสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

พิธีกรดําเนินรายการ : นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


