
 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบท่ี 2 

ประจําปีการศึกษา 2557  

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  
และกําหนดชําระเงินค่ารายงานตัวและเงินค่าบํารุงการศึกษา งวดที่ 1 จํานวน 11,3000 บาท กําหนด
ภายในวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม น้ัน                

จึงประกาศรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 
ประจําปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังรายช่ือต่อไปน้ี  

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบท่ี 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2557 

 

ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ 

1 110003036 นาวสาวธันยพร เขม้นหมาย พยาบาลศาสตร์  

2 110003068 นางสาวธัญญา หร่ายเรียง พยาบาลศาสตร์  

3 110003037 นางสาวกาญจนา โยนะพันธ์ุ พยาบาลศาสตร์  

4 110003118 นางสาวศุจินันท์ รอดเพชร์ พยาบาลศาสตร์  

5 110003207 นางสาวสุนิสา สุขสวัสด์ิ พยาบาลศาสตร์  

6 110003221 นางสาวสุดารัตน์ กลีบจินดา พยาบาลศาสตร์  

7 110003216 นางสาวมนธีรา โกยานันท์ พยาบาลศาสตร์  

8 110003007 นางสาวอุไรรัตน์ ทั้งสายเป้ีย พยาบาลศาสตร์  

9 110000096 นางสาวจิรภา เขียวอ่อน พยาบาลศาสตร์  

10 110003208 นางสาวนิศารัตน์ แสงเพชร พยาบาลศาสตร์  

11 110003034 นางสาวอุมาภรณ์ บุรณสุวรรณ พยาบาลศาสตร์  

12 110003222 นายณัฐพล คํากลั่น พยาบาลศาสตร์  

13 110002998 นางสาวศิริวรรณ พนมสอน พยาบาลศาสตร์  

14 110003017 นางสาวลัดดา ทองมาก พยาบาลศาสตร์  

15 110003214 นางสาวรัตติกาล ปรุโปร่ง พยาบาลศาสตร์  

16 110003076 นางสาวประภารัตน์ ม่วงงาม พยาบาลศาสตร์  

17 110003050 นางสาวศิริพร ซาเสน พยาบาลศาสตร์  

18 110003199 นางสาวพิชญา เนียมเกิด พยาบาลศาสตร์  

19 110003213 นางสาวกฤติยากรณ์ เรืองศรี พยาบาลศาสตร์  

20 110003198 นางสาวศุทธานต์ เทียนทอง พยาบาลศาสตร์  

21 110003278 นางสาวอชญาภา   อภิวิชญ์สังขกร พยาบาลศาสตร์  
 

 
หมายเหตุ นักศึกษาท่ีชําระเงินแล้ว แต่ไม่มีรายช่ือให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อที่    
คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
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ตารางกําหนดการรายงานตัวและชําระเงินเข้าเป็นนักศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบท่ี 2 

ปีการศึกษา 2557 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ 

1. ประกาศรายช่ือนักศึกษาใหม่ 
    

 
 
 

26 พฤษภาคม 2557 

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีwww.pbru.ac.th 

- เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
nurse.pbru.ac.th 

- เว็บไซต์สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  

http://acad.pbru.ac.th 

2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

     • เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. ใบรายงานตัวกรอกประวัติเ รียบร้อย (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://acad.pbru.ac.th/RegisterAcad/registerAcad/html/hom
eRegisterAcad.html) 

2. ใบชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 
3. รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 

รูป 
4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ท่ีมีวันท่ีจบการศึกษา 
     จํานวน 2 ฉบับ (รับรองสําเนา) 
5. สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด  
8. เงินคา่หอพัก 1 ภาคเรียน  5,000 บาท + ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท 
9. เงินค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

28 พฤษภาคม 2557 

- คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

3. การปฐมนิเทศ 

- งวดที่ 2 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา  
  จํานวน 40,000  บาท   
- เวลา 13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ (พยาบาลศาสตร
บัณฑิต) 

 

13 มิถุนายน 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

- ณ ฝ่ายการเงิน อาคารวิทยา
ภิรมย์ หรือชําระผ่านธนาคาร 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 16 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2557 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

5. กิจกรรมเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพอันทรงคุณค่า 7 -31 กรกฎาคม 2557 - คณะพยาบาลศาสตร ์

6. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 4 สิงหาคม 2557 - คณะพยาบาลศาสตร ์
 

 ** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โทร 032-493300  
ต่อ 2222  
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เอกสารแนบรายละเอียดการรายงานตัวและชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 
 

1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ใบรายงานตัวกรอกประวัติเรียบร้อย (สามารถโหลดได้ที่ 

http://acad.pbru.ac.th/RegisterAcad/registerAcad/html/homeRegisterAcad.html) 
2. ใบชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 
3. รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป 
4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่มีวันที่จบการศึกษา 
     จํานวน 2 ฉบับ (รับรองสําเนา) 
5. สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด 
8. เงินค่าหอพัก 1 ภาคเรียน  5,000 บาท + ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท 
9. เงินค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  500 บาท 

 

 


