
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  ประกาศเรียกนักศึกษา (ส ารอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ประกาศขึ้นบัญชีส ารอง เ พ่ือเข้าศึกษาต่อ                        
ในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 และก าหนดช าระเงิน        
ค่ารายงานตัวและเงินค่าบ ารุงการศึกษา ก าหนดภายในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2559 นั้น  

บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอให้นักศึกษาที่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานตัว                    
ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และช าระค่าบ ารุงการศึกษางวดที่ 1                            
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12:00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 

  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 
ประกาศ  ณ  วันที ่  10   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชื่อนักศึกษา(ส ารอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2559 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 595447011 นางสาวชลิตา  สุรวิทย์ พยาบาลศาสตร์ 

2 595446955 นางสาวเพ็ญแข  ชุมพลรักษ์ พยาบาลศาสตร์ 

3 595447090 นางสาววิไลนุช  ศิลป์ประกอบ พยาบาลศาสตร์ 

4 595446360 นางสาวปรินดา  พัจนา พยาบาลศาสตร์ 

5 595446386 นางสาวสุทธิตา  หมีนรน พยาบาลศาสตร์ 

6 595446820 นางสาวมลธิรา  ฉุ้นลุ้น พยาบาลศาสตร์ 

7 595446896 นางสาวยมลพร  อัครศรี พยาบาลศาสตร์ 

8 595446496 นางสาวสุภาพร  โปร่งจิต พยาบาลศาสตร์ 

9 595446945 นางสาวนุชจณี  วงค์ใส พยาบาลศาสตร์ 

10 595446214 นางสาววิไลวรรณ  อุไรสาย พยาบาลศาสตร์ 

11 595447065 นางสาวศิริวรรณ  กาญจนากร พยาบาลศาสตร์ 

12 595446813 นางสาวพิมลวรรณ  รอดแผ้วพาล พยาบาลศาสตร์ 

13 595446497 นางสาวณัฐฌิชา  ทองน้อย พยาบาลศาสตร์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
 

ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 595446411 นายมูฮัมมัดรีดูวัน  มะลี สาธารณสุขศาสตร์ 
2 595446962 นางสาวสิริกานต ์ เย็นใจมา สาธารณสุขศาสตร์ 
3 595446040 นางสาวพรสินี  ศรีพูล สาธารณสุขศาสตร์ 
4 595446876 นางสาวสุธิดา  ช่างค า สาธารณสุขศาสตร์ 
5 595446250 นางสาวณัฐณิชา  อินทรสิทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ 
6 595446295 นางสาวสมฤทัย  จันทร์เรือง สาธารณสุขศาสตร์ 
7 595446261 นางสาวพัดชา  ประจญกล้า สาธารณสุขศาสตร์ 
8 595447101 นางสาวกรรณิกา  สารรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ 
9 595447046 นางสาวนัซริน  ดอลอ สาธารณสุขศาสตร์ 
10 595446849 นางสาวรอกีเยาะ  โต๊ะเตียะ สาธารณสุขศาสตร์ 
11 595446333 นางสาวบุศดารัตน์  สีดาวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ 
12 595446767 นางสาวกัญญารัตน์  ปานด า สาธารณสุขศาสตร์ 
13 595446985 นางสาวชดาพร  พรหมรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ 
14 595446914 นางสาวสุมิตา  ปราณีตพลกรัง สาธารณสุขศาสตร์ 
15 595446473 นางสาวทับทิม  เทพอินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
16 595446941 นางสาวธมนวรรณ  ดีถนัด สาธารณสุขศาสตร์ 
17 595446351 นางสาวฉวีวรรณ  พงษ์ศรี สาธารณสุขศาสตร์ 
18 595446193 นางสาวพรนภา  สิงห์เมือง สาธารณสุขศาสตร์ 
19 595446352 นางสาวเพ็ญนภา  กุลประชา สาธารณสุขศาสตร์ 
20 595447050 นายมูฮ ามัดซาฟิก  เจ๊ะหะ สาธารณสุขศาสตร์ 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

 
ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 595447024 นางสาวอุษา  ทัศนากร การแพทย์แผนไทย 

2 595446350 นางสาวรัชฎาภรณ ์ โพโส การแพทย์แผนไทย 

3 595446993 นางสาวอาดีละห์  สนิ การแพทย์แผนไทย 

4 595446411 นายมูฮัมมัดรีดูวัน  มะลี การแพทย์แผนไทย 

5 595446962 นางสาวสิริกานต ์ เย็นใจมา การแพทย์แผนไทย 

6 595446250 นางสาวณัฐณิชา  อินทรสิทธิ์ การแพทย์แผนไทย 

7 595446849 นางสาวรอกีเยาะ  โต๊ะเตียะ การแพทย์แผนไทย 

8 595446333 นางสาวบุศดารัตน์  สีดาวัฒน์ การแพทย์แผนไทย 

9 595446985 นางสาวชดาพร  พรหมรัตน์ การแพทย์แผนไทย 

10 595446914 นางสาวสุมิตา  ปราณีตพลกรัง การแพทย์แผนไทย 

11 595446473 นางสาวทับทิม  เทพอินทร์ การแพทย์แผนไทย 

12 595446701 นางสาววิไลลกษณ์  ศรีโยธ ี การแพทย์แผนไทย 

13 595446961 นางสาวอริษา  มีอ่วม การแพทย์แผนไทย 

14 595446730 นางสาวมาลินี  ฤทธิคง การแพทย์แผนไทย 

15 595446954 นางสาวลลิตา  อัตสาร การแพทย์แผนไทย 

16 595446706 นางสาวอัสมาตห์  วาโซ๊ะ การแพทย์แผนไทย 

17 595446125 นายมะยากี  หมัดยะมา การแพทย์แผนไทย 

18 595446215 นางสาวฟารีด๊ะ  เบ็นวลี การแพทย์แผนไทย 

19 595446156 นายณัฐพงศ์  บุตรแขก การแพทย์แผนไทย 

20 595446700 นางสาวมาฮีซันร์  เจ๊ะแว การแพทย์แผนไทย 

21 595446657 นางสาวยุสรอ  อุชะมิ การแพทย์แผนไทย 

22 595446029 นางสาวจุฑารัตน์  ระดาฤทธิ์ การแพทย์แผนไทย 
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ตารางก าหนดการรายงานตัว คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2559 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่
1. นักศึกษา(ส ารอง) ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
    อัตราช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ประกับของเสียหายและค่าขึ้น 
   ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังนี้  

 สาขาพยาบาลศาสตร์ จ านวนเงิน 11,300 บาท 
 สาขาการแพทย์แผนไทย จ านวนเงิน 11,300 บาท 
 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวนเงิน 12,300 บาท 

 
2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2559 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้** 

1. ใบข้อมูลประวัติส่วนตวั พิมพไ์ด้ที่    
    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 

 
 
 
 

13 กุมภาพันธ์ 2559 
 

- เว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ีwww.pbru.ac.th 
- เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://nurse.pbru.ac.th/index
.php 
- เว็บไซตส์ านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  
http://acad.pbru.ac.th 
- คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

3. การปฐมนิเทศ 
- รายงานตัวปฐมนิเทศ คณะพยาบาลศาสตร์   1 มิถุนายน 2559 - คณะพยาบาลศาสตร์  
- เข้าร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย มิ.ย. – ก.ค. 2559 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
4. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559และช าระเงินงวดที่ 2 1 สิงหาคม 2559 - คณะพยาบาลศาสตร์ 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
**นักศกึษาที่ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกับของเสียหายและค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และรายงานตัวตามก าหนดการ  
จะถือว่าสละสิทธ์ิ 
***ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม มหาวทิยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โทร 032-493300 ตอ่ 2222 
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ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีประจ าปีการศึกษา 2559 

วันเสาร ์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 – 12:00 น. 
 
09:00 – 10:30 น.  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน** 
10.30 – 11.30 น.  ชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืม “กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา” 
11:30 – 12:00 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ** 

1. ใบข้อมูลประวัติส่วนตัว พิมพ์ได้ที ่http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp 
2. รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

(ส าหรับติดในใบข้อมูลประวัติส่วนตัว) 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ มีวันที่จบการศึกษา  จ านวน 2 ฉบับ (รับรองส าเนา )           

หรือ ใบรับรองการส าเร็จการศึกษา 
4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ฉบับ 

 
 


