
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบท่ี 2  

ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ   
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 และก าหนดช าระเงินค่ารายงานตัวและเงินค่าบ ารุงการศึกษา ก าหนด
ภายในวันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559 นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2559 เข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 
9:00 – 12:00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ชื่อสาขาวิชา 
1 595476361 นางสาวภัทราวรรณ  พรหมจรรย์ สาธารณสุขศาสตร์ 
2 595476329 นางสาวฐิติกา  หมื่นราม สาธารณสุขศาสตร์ 
3 595476327 นางสาวกมลรัตน์  น้อยกาญจนะ สาธารณสุขศาสตร์ 
4 595476378 นางสาวกัญญาณัฐ  พันธ์หนู สาธารณสุขศาสตร์ 
5 595476356 นางสาวพรชนก  ประเสริฐปาน สาธารณสุขศาสตร์ 
6 595476377 นางสาวยุพารัตน์  สีแจ้ สาธารณสุขศาสตร์ 
7 595476366 นางสาวเบญจมาศ  อินทรชาติ สาธารณสุขศาสตร์ 
8 595476314 นางสาวไพลิน  หริ่มฉ่ า สาธารณสุขศาสตร์ 
9 595476376 นางสาววนิดา  กลัดกลีบ สาธารณสุขศาสตร์ 
10 595476374 นางสาวกันย์สุดา  เพชรน้อย สาธารณสุขศาสตร์ 
11 595476370 นางสาวสุจิตรา  ยุตกิจ  สาธารณสุขศาสตร์ 
12 595476381 นางสาวดุสิตา ชูแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ชื่อสาขาวิชา 
1 595473123 นางสาวเปมิกา  มาลัย การแพทย์แผนไทย 
2 595473119 นางสาวตะวัน  แน่นอุดร การแพทย์แผนไทย 
3 595473111 นางสาวอรุณี  มันสนิท การแพทย์แผนไทย 

 
หมายเหตุ  
นักศึกษาที่ช าระเงินแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อให้น าหลักฐานการช าระเงินมาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม ่
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ตารางก าหนดการรายงานตัว คณะพยาบาลศาสตร์ รอบท่ี 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2559 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่
1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 

 
 
 

11 พฤษภาคม 2559 

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี www.pbru.ac.th 
- เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://nurse.pbru.ac.th/index
.php 
- เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
http://acad.pbru.ac.th 

2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม ่และปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ใบข้อมูลประวัติส่วนตัว พิมพ์ได้ที่    
    http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp 
2. รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขนาด 2 นิ้ว 
   จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดในใบข้อมูลประวัติส่วนตัว) 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่มีวันที่จบการศึกษา  
   จ านวน 2 ฉบับ (รับรองส าเนา) 
4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. เงินค่าหอพัก 1 ภาคเรียน 5,000 บาท + ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท 
7. ช าระเงินงวดที่ 2 ส าหรับสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 

12 มิถุนายน 2559 
 

- คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

3. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย มิ.ย. – ก.ค. 2559 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1 สิงหาคม 2559 - คณะพยาบาลศาสตร์ 

     
 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โทร 032-493300 ตอ่ 2222 

http://acad.pbru.ac.th/

