
 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  

 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 และกําหนดชําระเงิน          
ค่ารายงานตัวและเงินค่าบํารุงการศึกษา กําหนดภายในวันที่ 25 –29 มกราคม 2559 นั้น  

บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ มีสิทธิ์ เข้าศึกษา               
ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 เข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12:00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   4   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2559 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 595446014 นางสาวธวัลรัตน ์ นาโสก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2 595446032 นางสาวสุภาพร  ตั้งวงศ์พุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3 595446033 นางสาวรุงนิง  บอเตาะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

4 595446035 นางสาวสุดารัตน์  นิลแสง พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

5 595446048 นางสาววราพร  มอมขุนทด พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

6 595446055 นางสาวภัสราทิพย์  สุคําภา พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

7 595446086 นางสาวเบญจวรรณ  ประกอบบุญ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

8 595446126 นางสาวศิริลักษณ์  พิมอ้วน พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

9 595446128 นางสาวชวนขวัญ  เอมจุ้ย พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

10 595446140 นางสาววราล ี พรมเดช พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

11 595446157 นางสาวปิยพร  รัตนจันทร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

12 595446235 นางสาวรสสุคนธุ์  เถาปรัก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

13 595446256 นางสาวน้ําฝน  ทาระเวท พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

14 595446271 นางสาวรัตติยา  โสมประโคน พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

15 595446276 นางสาวธนิษฐา  สายแวว พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

16 595446279 นางสาวฤด ี ชูสกุล พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

17 595446302 นางสาวศรีสุดา  อ่ิมรักษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

18 595446309 นางสาวอภัสนันท์  ดอนราชรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

19 595446313 นางสาวจุรีพร  กุล ี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

20 595446340 นางสาวเรณุมาศ  นาวิเศษ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

21 595446367 นางสาวสุนิสา  เคหฐาน พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

22 595446368 นางสาวยุพาภรณ์  โพธิ์ศรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

23 595446422 นางสาวดอกแก้ว  จงใจงาม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

24 595446429 นางสาวสุดารัตน์  เคี่ยมนอก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

25 595446433 นางสาวธนาพร  ภูสีนาค พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

26 595446471 นางสาวศิริธร  ใจบ้านเอ้ือม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

27 595446485 นายภาณุวัฒน์  มนชัย พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

28 595446490 นางสาวสุไฮนีย์  กุวิง พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

29 595446515 นางสาวอนงค์ศิริ  หมื่นเจ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

30 595446523 นางสาวกรรนิการ์  แซ่เติ๋น พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

31 595446535 นางสาวธนภรณ์  ทิพยโสธร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

32 595446658 นางสาววิลาวัณย์  ศรีลาศักดิ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

33 595446659 นางสาวสุนิตา  งามวงค์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

34 595446819 นางสาวพิชญ์สิรี  เหลาจําเริญ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

35 595446829 นายทิวากร  คนหลัก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

36 595446863 นางสาวดวงกมล  สิทธิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

37 595446864 นางสาวธันยพร  เอ้ียงกุญชร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

38 595446872 นางสาวธันยารัตน์  จันทร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

39 595446875 นางสาวจิราภา  อุดมเดช พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

40 595446895 นางสาวเเสงนภา  นาคอ่ิม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

41 595446899 นางสาวณัฐธยาน์  พุ่มเรือง พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

42 595446905 นางสาวกันติยา  มีพรหม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

43 595446934 นางสาวทิพย์อาภา  นาคงาม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

44 595446947 นางสาวอารีรัตน์  โชควังทอง พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

45 595446960 นางสาวลักษพร  สายศร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

46 595446974 นางสาวรัตติกร  แจ่มแสง พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

47 595446982 นางสาวพรชิตา  อุดร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

48 595446703 นางสาวสุมินตรา  เสนารักษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

49 595447021 นางสาวศุภกานต์  ผสารพจน์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

50 595447030 นางสาววัชราพร  โคตรบึงแก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

51 595447031 นางสาวหทัยรัตน์  นรมาศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

52 595447035 นางสาวสุปราณี  วรผาบ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

53 595447041 นางสาวยุพเรศ  ติยะบุตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

54 595447042 นางสาวจิรารัตน์  โตพัฒน์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

55 595447043 นางสาวธิดาวรรณ  สุนารักษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

56 595447058 นางสาววิลาวัณย์  ศรีสกุลไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

57 595447066 นางสาวไอรดา  บุญเรืองจักร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
 

ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 595446004 นางสาวฐิติรัตน์  ภัทรินทร์พงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

2 595446360 นางสาวปรินดา  พัจนา สาธารณสุขศาสตร์ 

3 595446375 นางสาววันทนีย์  เจ็กกลัด สาธารณสุขศาสตร์ 

4 595446511 นางสาวปานดารินทร์  จีนเมือง สาธารณสุขศาสตร์ 

5 595476003 นางสาวฟ้าฤดี  กองคํา สาธารณสุขศาสตร์ 

6 595476031 นายสิทธิกร  ทองโปร่ง สาธารณสุขศาสตร์ 

7 595476039 นางสาวนารีซะ  อาแว สาธารณสุขศาสตร์ 

8 595476040 นางสาวชโลธร  ศรีแจ้ สาธารณสุขศาสตร์ 

9 595476042 นางสาวรัตนาภรณ์  สีนาก สาธารณสุขศาสตร์ 

10 595476044 นางสาววิลาสิน ี พรมเชื้อ สาธารณสุขศาสตร์ 

11 595476056 นางสาววรรณกานต์  สังเฉย สาธารณสุขศาสตร์ 

12 595476057 นางสาวปรียาภา  หงษ์วิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ 

13 595476058 นางสาวชนันพร  วารี สาธารณสุขศาสตร์ 

14 595476071 นางสาวปรียาภรณ์  เอ่ียมสะอาด สาธารณสุขศาสตร์ 

15 595476077 นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์สว่าง สาธารณสุขศาสตร์ 

16 595476078 นางสาวสุกัญญา  ชูเรือง สาธารณสุขศาสตร์ 

17 595476079 นางสาวกุลริศา  ลาขุนทด สาธารณสุขศาสตร์ 

18 595476080 นางสาววราพร  มาหนูพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

19 595476082 นางสาวอาภรณ์  ปานน้อย สาธารณสุขศาสตร์ 

20 595476083 นางสาวศิลาพร  เจนนาวิน สาธารณสุขศาสตร์ 

21 595476084 นางสาวสุดามณี  ชูเรือง สาธารณสุขศาสตร์ 

22 595476092 นางสาวจันทร์จิรา  คนมั่น สาธารณสุขศาสตร์ 

23 595476101 นางสาวปัทมา  เกตุแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ 

24 595476102 นางสาวทัศนีย์  ดีแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ 

25 595476106 นางสาวสิรินญา  แสงทอง สาธารณสุขศาสตร์ 

26 595476110 นางสาวเจนจิรา  เทพพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

27 595476121 นางสาวธนภรณ์  เต่าทอง สาธารณสุขศาสตร์ 
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ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

28 595476122 นางสาวขนิษฐา  พิบูลย์ธัญญะ สาธารณสุขศาสตร์ 

29 595476123 นางสาวนันทวัน  คงบุญมี สาธารณสุขศาสตร์ 

30 595476125 นางสาวโชติญา  ตั้งจิตคํานวณการ สาธารณสุขศาสตร์ 

31 595476134 นางสาวน้ําผึ้ง  คชชา สาธารณสุขศาสตร์ 

32 595476146 นางสาวพิจิตรา  นุชนารถ สาธารณสุขศาสตร์ 

33 595476147 นางสาวอนุสรณ์  อ้อมแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ 

34 595476149 นางสาวดวงใจ  จันทร์อุปถัมภ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

35 595476152 นางสาวณัฐณิชา  เรืองนะรา สาธารณสุขศาสตร์ 

36 595476154 นางสาววรัญญา  ชมแค สาธารณสุขศาสตร์ 

37 595476155 นางสาวฐิติยา  ลักษาพล สาธารณสุขศาสตร์ 

38 595476156 นางสาวจีรวรรณ  ทองกลัด สาธารณสุขศาสตร์ 

39 595476158 นางสาวธนิตา  แสงอาทิตย์ สาธารณสุขศาสตร์ 

40 595476159 นางสาวจารุวรรณ  จอนพุ่ม สาธารณสุขศาสตร์ 

41 595476161 นางสาวศศิวิมล  ฉิมเพชร สาธารณสุขศาสตร์ 

42 595476162 นางสาววาสนา  สุขมณี สาธารณสุขศาสตร์ 

43 595476169 นางสาวปราณี  ขําวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

44 595476175 นางสาวปริญดา  พูลสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

45 595476228 นางสาววิยากมล  อุทัยทอง สาธารณสุขศาสตร์ 

46 595476243 นางสาวจริยา  ศรสิทธิ สาธารณสุขศาสตร์ 

47 595476258 นางสาวสุธิตา  ทวีบุญ สาธารณสุขศาสตร์ 

48 595476260 นางสาวจรรยา  นิลเถื่อน สาธารณสุขศาสตร์ 

49 595476271 นางสาวธารารัตน์  พ่วงพี สาธารณสุขศาสตร์ 

50 595476285 นายอภิสิทธิ์  เสริมผล สาธารณสุขศาสตร์ 

51 595476290 นางสาวอนงค์ลักษณ์  ระหาร สาธารณสุขศาสตร์ 

52 595476294 นางสาวลิลาพรณ์  ดีสา สาธารณสุขศาสตร์ 

53 595476296 นางสาวสมฤดี  สุทธิศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

54 595476297 นางสาวสุวนันท์  คําพาที สาธารณสุขศาสตร์ 

55 595476301 นางสาวสกาวเดือน  เพ็งหมุ่ย สาธารณสุขศาสตร์ 

56 595476303 นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ดําเนิน สาธารณสุขศาสตร์ 
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ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

57 595476305 นางสาวทัตติญา  ฐานิโย สาธารณสุขศาสตร์ 

58 595476307 นางสาวพรพิมล  มิตรดี สาธารณสุขศาสตร์ 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
 

ล าดับที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 595446374 นางสาวนูรฟาห์  แวยูโซ๊ะ การแพทย์แผนไทย 
2 595446406 นางสาวสลิลทิพย์  บางทับ การแพทย์แผนไทย 

3 595446838 นางสาวมารีฮัน  เจ๊ะเต๊ะ การแพทย์แผนไทย 
4 595446911 นางสาวพิจิตรา  ชินโน การแพทย์แผนไทย 
5 595446928 นายกําพล  ทิพบาง การแพทย์แผนไทย 

6 595446955 นางสาวเพ็ญแข  ชุมพลรักษ์ การแพทย์แผนไทย 
7 595473001 นางสาวรุสมาวานี  หะมะ การแพทย์แผนไทย 
8 595473002 นางสาวนูรไอดา  อาแวหะมะ การแพทย์แผนไทย 

9 595473004 นางสาวยามีละ  มะแซ การแพทย์แผนไทย 
10 595473028 นางสาวรุลฮีดา  หะยีมะแอ การแพทย์แผนไทย 
11 595473067 นางสาวสุพรรษา  กองชัย การแพทย์แผนไทย 

12 595473074 นางสาวอาซูรา  ยูโซ๊ะ การแพทย์แผนไทย 
13 595473081 นางสาวกาญจนา  สีโส การแพทย์แผนไทย 
14 595473085 นางสาวนาวาล  สาเเละ การแพทย์แผนไทย 

15 595473091 นายอาแว  ยีเฮ็ง การแพทย์แผนไทย 
16 595473093 นายมูฮัมหมัดอัสฟาน  มูซอ การแพทย์แผนไทย 
17 595473094 นางสาวรอยพิมพ์  ศรีมา การแพทย์แผนไทย 

 
หมายเหตุ  
นักศึกษาท่ีชําระเงินแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อให้นําหลักฐานการชําระเงินมาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
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ตารางก าหนดการรายงานตัว คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2559 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่
1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ชําระเงินยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 25 - 29 
มกราคม 2559 

 
 
 

4 กุมภาพันธ์ 2559 

- เว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ีwww.pbru.ac.th 
- เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
http://nurse.pbru.ac.th/index
.php 
- เว็บไซตส์ํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  
http://acad.pbru.ac.th 

2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ประจําปีการศึกษา 2559 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้** 
1. ใบข้อมูลประวัติส่วนตวั พิมพไ์ด้ที่    
    http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp 
2. รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขนาด 2 นิ้ว 
   จํานวน 1 รูป (สําหรับติดในใบข้อมูลประวัติส่วนตัว) 
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่มีวันที่จบการศึกษา  
   จํานวน 2 ฉบับ (รับรองสําเนา) 
4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 
 
 
 

13 กุมภาพันธ์ 2559 
 

- คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

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

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โทร 032-493300 ต่อ 2222 

http://acad.pbru.ac.th/
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ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันเสาร ์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00 – 12:00 น. 

 
  9:00 – 11:30 น.  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน** 
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 จํานวน 1 รูป  

(สําหรับติดในใบข้อมูลประวัติส่วนตัว) 
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ มีวันที่จบการศึกษา  จํานวน 2 ฉบับ (รับรองสําเนา )           

หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา 
4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ฉบับ 

 
 


