
 
 

                                                
 
 
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
                        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
                        และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 

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

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 กําหนดให้มีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 น้ัน 
บัดน้ี การสอบคัดเลือกได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
       อาศัยคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3   
จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปี
การศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือตามเอกสารแนบ 1 ดําเนินการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ 
ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ต้ังแต่บัดน้ี ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 หากท่านไม่ดําเนินการภาย
กําหนดการดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและขอสงวนสิทธ์ิในการให้ผู้มีรายชื่อสํารองเข้าสู่กระบวนการยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษาต่อทดแทนในลําดับต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  28 มกราคม  พ.ศ.  2565     
                                                     
                                                                 
 
                                                           (อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี) 
                                                            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

 
หน่วยรับสมัครนักศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โทร 032 – 893002   087 324 2972 อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  สุขสันติกมล 
      091 886 2859 นางสาวเฉลย  ทองคํา 

 



เอกสารแนบ 1 หน้า 1|12

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656586001 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เด่ียว การศึกษาปฐมวัย
2 655586007 นางสาวพรพรรณ โพธิ์ศรีทอง การศึกษาปฐมวัย
3 656586008 นางสาวทิตติยา จตุรภาค การศึกษาปฐมวัย
4 656586012 นางสาวธีราพร อารมณ์น่ิม การศึกษาปฐมวัย
5 656586016 นางสาวฉัตรกมล บุญงาม การศึกษาปฐมวัย
6 656586025 นางสาวสุนิศา อาจทา การศึกษาปฐมวัย
7 656586029 นางสาวณัฐนิชา แก้วรัตน์ การศึกษาปฐมวัย
8 656586035 นางสาวปิยญาดา ยังสุข การศึกษาปฐมวัย
9 656586036 นางสาวสิริกรณ์ ภุมรินทร์ การศึกษาปฐมวัย
10 656586037 นางสาวณัฐกานต์ จันดากุล การศึกษาปฐมวัย
11 656586046 นางสาวสุกัญญา ปานวงษ์ การศึกษาปฐมวัย
12 656586050 นางสาวสุภัสสร หว่านพืช การศึกษาปฐมวัย
13 656586051 นางสาวศิรประภา ประสิทธิชัย การศึกษาปฐมวัย
14 656586053 นางสาวปวีณ์ธิดา สุวรรณชาติ การศึกษาปฐมวัย
15 656586056 นางสาวรัตมณี เขตตฝ้ัน การศึกษาปฐมวัย
16 656586057 นางสาวจาริญญา พลยอด การศึกษาปฐมวัย
17 656586062 นางสาวจุติพร พยัพพฤกษ์ การศึกษาปฐมวัย
18 656586063 นางสาวอนัญญา แก้วภูมิแห่ การศึกษาปฐมวัย
19 656586069 นางสาวจิรัชญา บุญอยู่ การศึกษาปฐมวัย
20 656586076 นางสาวณัชฎาพร ฉิมเงิน การศึกษาปฐมวัย
21 656586077 นางสาวพชรนฤณ เจริญเร็ว การศึกษาปฐมวัย
22 656586081 นางสาววิไลพร พงษ์ทวี การศึกษาปฐมวัย
23 656586084 นางสาวธิดาพร อินทรสาย การศึกษาปฐมวัย
24 656586086 นางสาวธวชินี ทองพงษ์ การศึกษาปฐมวัย
25 656586088 นางสาวปิยาพัชร ประสมทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย
26 656586093 นางสาวศุภสิริ แพรเขียว การศึกษาปฐมวัย
27 656586096 นางสาวชยาเอม ป่ีแก้ว การศึกษาปฐมวัย
28 656586104 นางสาวสุภัทรธา ชุมนุม การศึกษาปฐมวัย
29 656589002 นางสาววรัญญา ผูกศิริ การศึกษาปฐมวัย

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
คณะครุศาสตร์
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656586002 นางสาวจีรนันท์ นะทเวสน์ การศึกษาปฐมวัย
2 656586039 นางสาวณัฐกานต์ อิ่มเสมอ การศึกษาปฐมวัย
3 656586047 นางสาวภัทราพร จังม้าก การศึกษาปฐมวัย
4 656586080 นางสาวภัทราวดี วัฒนวงศ์ การศึกษาปฐมวัย
5 656586087 นางสาววันถกานต์ กล้าหาญ การศึกษาปฐมวัย
6 656586089 นางสาวธันยพร อุ่นวงศ์ การศึกษาปฐมวัย
7 656586091 นางสาวนัสริน บูละ การศึกษาปฐมวัย
8 656586100 นางสาวสุภาวีร์ ศิริวัฒนชัยพร การศึกษาปฐมวัย
9 656589001 นางสาวสิตานันท์ รัตนยศ การศึกษาปฐมวัย

สํารองเรียงตามอันดับ
รายช่ือผู้ข้ึนบัญชีสํารอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656586034 นายนัทธพงศ์ พรวนทอง พลศึกษา
2 656589012 นางสาวทัศนีย์ จิตภิรมย์ พลศึกษา
3 656589021 นายกิตติวัฒน์ ล้ิมต้ิว พลศึกษา
4 656589027 นายมนัส อุ่นเรือง พลศึกษา
5 656589028 นายศุภฤกษ์ เจตจันทร์ พลศึกษา
6 656589029 นายวิศรุต สีศิริ พลศึกษา
7 656589030 นางสาวแพรพิชชา อินทร์ด้วง พลศึกษา
8 656589031 นางสาวสุดารัตน์ บํารุงพล พลศึกษา
9 656589034 นางสาวกนกเพชร วงษ์กรณ์ พลศึกษา
10 656589038 นายภูริพัฒน์ ผิวขาวปล่ัง พลศึกษา
11 656589044 นายอาฟัลดี หะยีเต๊ะ พลศึกษา
12 656589057 นายกฤษกร สุวรรณปักขิณ พลศึกษา
13 656589058 นายสราวุฒิ อุทัยลี พลศึกษา
14 656589059 นายทรงชัย อ้วนผิว พลศึกษา
15 656589062 นายธนภัทร ขลิบศรี พลศึกษา
16 656589069 นายอนันต์ กาญจน์กีรติศักด์ิ พลศึกษา

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656501012 นางสาวสริตา สิงหโชติ ภาษาไทย
2 656501013 นางสาวธัณชนก แสงสะอาด ภาษาไทย
3 656501015 นางสาวอนงค์พร รัตนภักดี ภาษาไทย
4 656501017 นางสาวพัชริดา ประแจนี่ ภาษาไทย
5 656501018 นางสาวกัลยารัตน์ เกิดพร้อม ภาษาไทย
6 656501019 นางสาวคุณัญญา จันทร์สุข ภาษาไทย
7 656501023 นายเมธาสิทธิ์ เกิดเกษม ภาษาไทย
8 656501024 นายปิยะทัต เทพทอง ภาษาไทย
9 656501025 นางสาวจิรัฐติกาญจน์ ส้มเขียวหวาน ภาษาไทย
10 656501026 นางสาวลลิตา มีทรัพย์ ภาษาไทย
11 656501027 นางสาวกชกร แซ่เล้า ภาษาไทย
12 656501028 นางสาวขนิษฐา ชอบสอน ภาษาไทย
13 656501034 นายวรมัน ต้นแจง ภาษาไทย
14 656501035 นางสาวทิพย์เกษร จันทร์เพ็ง ภาษาไทย
15 656501036 นางสาวนรินทร ม่วงมีรส ภาษาไทย
16 656501037 นายชณานันท์ พิมพ์ยนต์ ภาษาไทย
17 656501039 นางสาวศรินยา พนัสนาชี ภาษาไทย
18 656501040 นางสาวธมลวรรณ มะลิลา ภาษาไทย
19 656501042 นางสาวทิพวรรณ ประสงค์เงิน ภาษาไทย
20 656501044 นางสาววิสสุตา เหล็กเนตร ภาษาไทย
21 656501046 นางสาวณัฐณิชา ฉวีวรรณ์ ภาษาไทย
22 656501047 นางสาววีรกานต์ รวยเงิน ภาษาไทย
23 656501048 นายสุทธิพร สุสุทธิ ภาษาไทย
24 656501049 นางสาวพรปวีณ์ ขําวิไล ภาษาไทย
25 656501051 นางสาวชฎาภา สกุลรัตน์ ภาษาไทย
26 656501054 นางสาวจารุวรรณ์ คุ้มตลอด ภาษาไทย
27 656501055 นางสาวชนิสรา ม่วงไหมทอง ภาษาไทย
28 656501020 นางสาวนารถนที เจริญศิริ ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656502001 นางสาวจิตรวดี ดวงดาว ภาษาอังกฤษ
2 656502006 นางสาวปัทมาภรณ์ อารีมี ภาษาอังกฤษ
3 656502008 นางสาวณัฏฐภรณ์ กงฉาก ภาษาอังกฤษ
4 656502010 นางสาวมนัสนันท์ พันธ์โพธิ์ ภาษาอังกฤษ
5 656502015 นางสาวเบญจมาศ โตทัพ ภาษาอังกฤษ
6 656502016 นางสาวอุษณิษา พยุหกฤษ ภาษาอังกฤษ
7 656502017 นางสาวนภัสธิดา ภูศรีเทศ ภาษาอังกฤษ
8 656502018 นางสาวศศิธร เนตรแก้ว ภาษาอังกฤษ
9 656502019 นางสาวรัชดาพร สุขใจ ภาษาอังกฤษ
10 656502020 นางสาวนพวรรณ ภูวรณ์ ภาษาอังกฤษ
11 656502021 นางสาวธนัชญา พราหมณ์ช่ืน ภาษาอังกฤษ
12 656502022 นางสาวสุธาสินี หวานจ้อย ภาษาอังกฤษ
13 656502023 นายฟิตรีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ภาษาอังกฤษ
14 656502026 นายอะห์หมัด อาแวกาเซ็ง ภาษาอังกฤษ
15 656502027 นายณพกร รุ่งมณี ภาษาอังกฤษ
16 656502029 นางสาวจิดาภา พูลเกษม ภาษาอังกฤษ
17 656502030 นายธนกฤต แป้นทอง ภาษาอังกฤษ
18 659502004 นางสาวมัลลิกา สําเภาทอง ภาษาอังกฤษ
19 655502012 นางสาวศิรประภา ช้างมุกดา ภาษาอังกฤษ
1 656416001 นายธีรศักด์ิ บุญสวัสด์ิ ภาษาจีน
2 656416002 นางสาวอภิญญา ป่ันทรัพย์ ภาษาจีน
3 656416003 นางสาวพลอยงาม บ่อทอง ภาษาจีน
4 656416004 นางสาววิลาวัลย์ แดงอรุณ ภาษาจีน
5 656416005 นางสาวกัญญารัตน์ เปล่งแสง ภาษาจีน
6 656416006 นางสาวยุพาพรรณ ใจเย็น ภาษาจีน
7 656416007 นางสาวนาตยา มีมาก ภาษาจีน
8 656416008 นางสาวชัญญา เบเย ภาษาจีน
9 656416009 นางสาวสุธาสิณี รอดสําราญ ภาษาจีน
10 656416012 นางสาวกัญญารัตน์ เอกนก ภาษาจีน
11 656416014 นางสาวชมพูนุท เทียนนาค ภาษาจีน
12 656416020 นางสาวณิชาภัทร นิลเนตร ภาษาจีน

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656506004 นางสาววิมลสิริ องคเรียน นาฎศิลปศึกษา
1 656507001 นายนราธร เอกวัตร ดนตรีศึกษา
2 656507003 นายธนากร ประทุมมาศ ดนตรีศึกษา
3 656507006 นางสาวชนาภา โพธิ์เพียร ดนตรีศึกษา
4 656507007 นายธนพล เชิงชม ดนตรีศึกษา
5 656507008 นายภูริพรรด์ิ มากมี ดนตรีศึกษา
6 655507002 นายคณาธิป สมหวัง ดนตรีศึกษา
1 656510005 นายสราวุธ สีเมฆ สังคมศึกษา
2 656510011 นางสาวกุลณัฐ คลังนิพิตร สังคมศึกษา
3 656510014 นายศักด์ิพิสิฐ ธรรมสอน สังคมศึกษา
4 656510015 นางสาวรัตนาภรณ์ รุ่มรวย สังคมศึกษา
5 656510016 นางสาววิสุดาภรณ์ หมื่นราม สังคมศึกษา
6 656510017 นายอนุชา สิงหรา สังคมศึกษา
7 656510020 นางสาวกมลวรรณ ปัญญา สังคมศึกษา
8 656510024 นางสาวนริศรา ทองแสง สังคมศึกษา
9 656510025 นางสาวกาญจนา แสนสําราญ สังคมศึกษา
10 656510027 นางสาวกัลญาวรรณ มิตรรัตน์ สังคมศึกษา
11 656510028 นางสาวพิชามณ น่ิมเขียน สังคมศึกษา
12 656510029 นางสาวมนัสนันท์ สิงหะ สังคมศึกษา
13 656510030 นางสาวกนกวรรณ หลีฮกเส็ง สังคมศึกษา
1 656521001 นางสาวณัฐวดี เพ็ชรวงศ์ ศิลปศึกษา
2 656521003 นางสาวอัจฉรีย์ กิ่งป้อง ศิลปศึกษา
3 656521004 นางสาววรรณิศา รักษ์บรรจง ศิลปศึกษา
4 656521006 นางสาวสุกัญญา บุตรน้อย ศิลปศึกษา
5 656521008 นายสุรสิทธิ์ อ่ําแสง ศิลปศึกษา

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565



เอกสารแนบ 1 หน้า 7|12

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656543010 นางสาวธนพร ลายละเอียด คณิตศาสตร์
2 656543016 นางสาวณิชชา ศรีหอม คณิตศาสตร์
3 656543022 นายณัฐกมล รอดอยู่ คณิตศาสตร์
4 656543028 นางสาวกิตติยา แซ่จัน คณิตศาสตร์
5 656543030 นางสาววราลี จิตต์มั่นคง คณิตศาสตร์
6 656543031 นางสาวพัทธวรรณ แสงอาทิตย์ คณิตศาสตร์
7 656543032 นายธีรนันท์ นาคสุข คณิตศาสตร์
8 656543034 นางสาวสุวิสา สุขปัน คณิตศาสตร์
9 656543035 นางสาวนันทิดา ระบือสันเทียะ คณิตศาสตร์
10 656543003 นางสาวอังคณา ทองพลอย คณิตศาสตร์
11 656543004 นางสาวนวรัตน์ จันทร์สมมิตร คณิตศาสตร์
12 656543033 นางสาวสุดารัตน์ พลคณา คณิตศาสตร์
13 656543014 นางสาวเตือนใจ ราชภิรมย์ คณิตศาสตร์
14 656543019 นางสาวณัฐฐาพร ชูบดินทร์ คณิตศาสตร์
1 656545001 นางสาวกนิษฐา บําเพ็ญ เคมี
2 656545002 นายเด่น จันทร์อุปถัมภ์ เคมี
3 656545003 นายอัครพล สู้สนาม เคมี
1 656548004 นางสาวนันทิชา โด่งดัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 656548005 นางสาวพรพัชญาณ์ พ่วงพูลวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 654549001 นางสาววรมน ฐิตะโลหะกุล ชีววิทยา
2 656549005 นางสาวอริสรา พูลสวน ชีววิทยา
3 659549002 นางสาวปิยนันท์ อินทร์ชนะ ชีววิทยา
4 659549010 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยรัตน์ ชีววิทยา
5 656549002 นางสาวขวัญชนก พรมจันทร์ ชีววิทยา
6 656549004 นางสาวณัฏฐ์ชญา เจี้ยมดี ชีววิทยา
7 656549006 นางสาวกัญญวรา ชายโสย ชีววิทยา
8 656543012 นางสาวปณิตา ฮวบอินทร์ ชีววิทยา
9 656543017 นายกิตติพิชญ์ วิเศษ ชีววิทยา
10 656543027 นางสาวจิราภา นันทร์สังข์ ชีววิทยา
11 656543021 นางสาวเสาวภา ละออเอ่ียม ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565



เอกสารแนบ 1 หน้า 8|12

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656550003 นางสาวกมลวรรณ เข็มทิศ คอมพิวเตอร์
2 656550004 นายปวรภัทร ชูกําลัง คอมพิวเตอร์
3 656550005 นายสิทธิพงศ์ ณัฐวุฒิศักด์ิ คอมพิวเตอร์
4 656550007 นายชยพล สร้อยสม คอมพิวเตอร์
5 656550009 นายธีรวัฒน์ ขันบุตร คอมพิวเตอร์
6 656550014 นายโชคประสิทธิ์ ศรีเกตุ คอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565



เอกสารแนบ 1 หน้า 9|12

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656473004 นางสาวสิรีธร เนตรสน การแพทย์แผนไทย
2 656473009 นางสาวรอซานา สามะ การแพทย์แผนไทย
3 656473006 นางสาวรีฟาห์ มูรอเดีย การแพทย์แผนไทย
4 656473011 นางสาวมุนีนะห์ โตะเงาะ การแพทย์แผนไทย
5 656473013 นางสาวนันท์นภัส อยู่ย่ังยืน การแพทย์แผนไทย

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656476001 นางสาวนพวรรณ ไทยประดิษฐ สาธารณสุขศาสตร์
2 656476003 นางสาวโชคดี ขําเขียว สาธารณสุขศาสตร์
3 656476004 นางสาวกิติยา พงศากสิกร สาธารณสุขศาสตร์
4 656476005 นางสาววริศรา ดังแสง สาธารณสุขศาสตร์
5 656476008 นายคงยุทธ บุญศรัทธา สาธารณสุขศาสตร์
6 656476009 นางสาวจุฑามาศ หลวงปราบ สาธารณสุขศาสตร์
7 656476014 นางสาวสุวินิจนีย์ พลายแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
8 656476016 นายนนทพัทธ์ เปรมปรีด์ิ สาธารณสุขศาสตร์
9 656476026 นางสาวธัญญารัตน์ มัชยา สาธารณสุขศาสตร์
10 656476031 นางสาวสุณิสา จันทร์ดอก สาธารณสุขศาสตร์
11 656476032 นางสาวกฤษติกา เพ็งกุล สาธารณสุขศาสตร์
12 656476033 นางสาวภรวิ ขันคํานันต๊ะ สาธารณสุขศาสตร์
13 656476035 นางสาวบุษรา นาคสังข์ สาธารณสุขศาสตร์
14 656476041 นางสาวพรรณุษา จันทร์ไพจิตร์ สาธารณสุขศาสตร์
15 656476048 นางสาวฟ้าพราว พิมพ์สุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์
16 656476049 นางสาวนีรการต์ สนิทเสนา สาธารณสุขศาสตร์
17 656476054 นางสาวกัญญารัตน์ ชินโสด สาธารณสุขศาสตร์
18 656476055 นายธนากร เกตุมั่งมี สาธารณสุขศาสตร์
19 656476056 นางสาวชุติกาญจน์ มาดี สาธารณสุขศาสตร์
20 656476057 นางสาวพรธิดา ยางงาม สาธารณสุขศาสตร์
21 656476064 นางสาวชนนิกานต์ ทองฉีด สาธารณสุขศาสตร์
22 656476068 นางสาวธมนวรรณ ดํามาก สาธารณสุขศาสตร์
23 656476070 นางสาวสดุดี แก้วสําราญ สาธารณสุขศาสตร์
24 656476071 นางสาวชณัญญา ทองคํา สาธารณสุขศาสตร์
25 656476073 นางสาวจิตราภรณ์ คําวิเศษ สาธารณสุขศาสตร์

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ



เอกสารแนบ 1 หน้า 10|12

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
26 656476075 นางสาวชลิฏา ย้ิมใย สาธารณสุขศาสตร์
27 656476077 นางสาวธนัญญา ปรุโปร่ง สาธารณสุขศาสตร์
28 656476078 นางสาวฐิติชญา ช้างนํ้า สาธารณสุขศาสตร์
29 656476079 นางสาวธัญลักษณ์ เทศลําลึก สาธารณสุขศาสตร์
30 656476082 นางสาวภัททิยา บุญรอด สาธารณสุขศาสตร์
31 656476084 นางสาวศิริวรรณ แจ่มกระจ่าง สาธารณสุขศาสตร์

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656476018 นางสาวกาญจนา แก้วคําจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์
2 656476092 นางสาวอัญตีมา เฮงดาดา สาธารณสุขศาสตร์
3 656476037 นางสาวปภัคค์พร วรสีเน่ืองขจร สาธารณสุขศาสตร์
4 656476085 นางสาวสุดารัตน์ พุ่มพวง สาธารณสุขศาสตร์
5 656476021 นางสาวมัณฑนา บุญเกิด สาธารณสุขศาสตร์
6 656476053 นายภูธน จงเปาหยิน สาธารณสุขศาสตร์
7 656476095 นางสาวอัญทิชา จันนาลาว สาธารณสุขศาสตร์
8 656476036 นางสาวศิรประภา จันทร์หอม สาธารณสุขศาสตร์
9 656476093 นางสาวสาวิตรี สีจันทร์สุก สาธารณสุขศาสตร์
10 656476022 นางสาวนิศาชล แดงโชติ สาธารณสุขศาสตร์

ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 654446001 นางสาวจิราวรรณ แซ่พัว พยาบาลศาสตร์
2 656446037 นางสาววิภาวี บัวเจริญ พยาบาลศาสตร์
3 656446046 นางสาวสุพัตรา บุญพ่วง พยาบาลศาสตร์
4 656446052 นางสาวณัฐธนภร ชรอย พยาบาลศาสตร์
5 656446061 นางสาวบิว ศรีธารโต พยาบาลศาสตร์
6 656446075 นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์ พยาบาลศาสตร์
7 656446099 นางสาวสิริวรรณ แจ่มยวง พยาบาลศาสตร์
8 656446101 นางสาวเบญจมาภรณ์ เละสัน พยาบาลศาสตร์
9 656446123 นางสาวญาดารัตน์ รัตนกูล พยาบาลศาสตร์
10 656446127 นางสาวชนนิกานต์ อุบลแย้ม พยาบาลศาสตร์
11 656446138 นางสาวอภิญญา พัจนา พยาบาลศาสตร์
12 656446143 นางสาวยุวนี นาคเสน พยาบาลศาสตร์
13 656446148 นางสาวชุตินันท์ ศรีเพ็ชร พยาบาลศาสตร์
14 656446157 นางสาวชลิศา สดใสญาติ พยาบาลศาสตร์

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

รายช่ือผู้ข้ึนบัญชีสํารอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
สํารองเรียงตามอันดับ

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจําปีการศึกษา 2565
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
15 656446160 นางสาวศศิธร สิงห์อนุสรณ์ พยาบาลศาสตร์
16 656446164 นางสาวอรปรียา สุขไม่รู้เส่ือม พยาบาลศาสตร์
17 656446169 นางสาวรอฮายู หะยีอาแซ พยาบาลศาสตร์
18 656446170 นางสาวนาดียะห์ จิ พยาบาลศาสตร์
19 656446171 นางสาวสุชาดา ฉบับ พยาบาลศาสตร์
20 656446173 นางสาวนํ้าทิพย์ ใสยา พยาบาลศาสตร์
21 656446174 นางสาวรุจิราพร ศรีชุม พยาบาลศาสตร์
22 656446176 นางสาวเบญจมาศ สถาพร พยาบาลศาสตร์
23 656446181 นางสาวธันยพร เกตุแก้ว พยาบาลศาสตร์
24 656446194 นางสาวณัฏฐิกาญจน์ ไกรหา พยาบาลศาสตร์
25 656446202 นางสาวสุภาพร เจริญตา พยาบาลศาสตร์
26 656446208 นางสาวเกสรา พรหมสุข พยาบาลศาสตร์
27 656446215 นางสาวสุภัทรษร แตงอุดม พยาบาลศาสตร์
28 656446222 นางสาวอัจฉรา ยอดชล พยาบาลศาสตร์
29 656446223 นายบูดีร์มัน สาเต๊าะ พยาบาลศาสตร์
30 656446231 นางสาวฐิติมา โคตรพรม พยาบาลศาสตร์
31 656446233 นางสาวกาญจนา อุบลกาญจน์ พยาบาลศาสตร์
32 656446234 นางสาวมัณฑนา เจริญมาตร์ พยาบาลศาสตร์
33 656446236 นางสาวปัญญาพร ชูกุล พยาบาลศาสตร์
34 656446244 นางสาวสุภาวิตา ไสวพิมพ์ทอง พยาบาลศาสตร์
35 656446259 นางสาวสุดารัตน์ สุดดี พยาบาลศาสตร์
36 656446260 นางสาวเรนุมาศ คุตะวัน พยาบาลศาสตร์
37 656446262 นางสาวดวงใจ ไชยเกตุ พยาบาลศาสตร์
38 656446263 นางสาวภัทราภรณ์ แซ่จึง พยาบาลศาสตร์
39 656446272 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชุมแสง พยาบาลศาสตร์
40 656446275 นางสาวสุภาภรณ์ สมคิด พยาบาลศาสตร์
41 656446277 นางสาวภัทราวดี ถิ่นสะอาด พยาบาลศาสตร์
42 656446293 นางสาวณัฐณิชา แสนกล้า พยาบาลศาสตร์
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ท่ี รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
1 656446178 นางสาวสุรีรัตน์ หอมกระแจะ พยาบาลศาสตร์
2 656446131 นางสาวลักษิกา นันตา พยาบาลศาสตร์
3 656446139 นางสาวณัฐพร เต็มพ้อม พยาบาลศาสตร์
4 656446016 นางสาววัศยา ช่ืนอุทัย พยาบาลศาสตร์
5 656446261 นางสาวกนกพร พาพรศิริ พยาบาลศาสตร์
6 656446286 นายณัฐพงศ์ ทองหลังสวน พยาบาลศาสตร์
7 656446079 นางสาวอริสา สังวาลย์เพชร พยาบาลศาสตร์
8 656446183 นางสาวปิยมาศ สามเมือง พยาบาลศาสตร์
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ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศกึษา 2565 

 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/ 
2. เข้าสู่เมนู สมัครเรียนภาคปกติ ’65 
3. กรอกเลขประจําตัวบัตรประชาชน 
4. พิมพ์เอกสารการยืนยันสิทธ์ิจากระบบรับสมัคร 
5. นําเอกสารที่ได้จากระบบไปชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธ์ิตามช่องทางต่าง ๆ ทีร่ะบุไว้ในเอกสารยืนยันสิทธ์ิ 
6. เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้กับตนเองทุกคร้ัง ระวังอย่าให้สูญหาย 
7. กรณีชําระเงินผ่านช่องทางบริการภายนอกมหาวิทยาลัยให้นําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

การเงินที่งานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน อาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร 14) ในวันและเวลาราชการเพ่ือ
ขอรับใบเสร็จรบัเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากวันที่ชําระเงิน 10 วัน ในกรณทีีม่ี
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนําหลักฐานการชําระเงินมา
แสดงเพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยได้หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศเปิดให้บริการได้ตามปกติ  

8. กรณีชําระเงิน ณ ฝ่ายบริหารงานคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะ
ได้รับใบเสร็จรบัเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทันท ี

9. ผู้ยืนยันสิทธ์ิติดตามประกาศกําหนดการและวิธีการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ได้ต้ังแต่วันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 
 http://admission.pbru.ac.th/ 
 http://acad.pbru.ac.th 
 เฟซบุ๊กสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 www.pbru.ac.th 

 
หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่  
             อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  สุขสันติกมล โทร. 087 324 2972  
             นางสาวเฉลย  ทองคํา  โทร. 091 886 2859 
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