เอกสารแนบทาย หมายเลข 1
หนา 1/3

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน
สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
อาคาร 26
646476007 นางสาวเสาวลักษณ ชัยโชต
สาธารณสุขศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
646476011 นางสาวสูรยี านี
อาแว
สาธารณสุขศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
646476012 นางสาวนิฮาฟซะห บินนิแว
สาธารณสุขศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
646476014 นางสาวกัสมี
ยะโกะ
สาธารณสุขศาสตร
ชั้น 5
ชั้น 5
646476018 นางสาวลีลาวดี
มะหะหมัด
สาธารณสุขศาสตร
646476024 นายคณัสนันท
เมฆอากาศ
สาธารณสุขศาสตร
646476028 นายวิศวินท
อุตสาหะ
สาธารณสุขศาสตร
646476029 นางสาวพรรณวษา วาดประเวช
สาธารณสุขศาสตร
646476030 นางสาวภัทรภรณ เสนนอก
สาธารณสุขศาสตร
646476031 นางสาวนภัส
เพ็ชรวงษ
สาธารณสุขศาสตร
646476032 นางสาวพริมพรรณ แกวสะอาด
สาธารณสุขศาสตร
646476034 นางสาววรลักษณ
เอี่ยมประโคน
สาธารณสุขศาสตร
646476035 นางสาวกนกวรรณ เสมเถื่อน
สาธารณสุขศาสตร
646476036 นางสาวเนตรนภา พุมเจริญ
สาธารณสุขศาสตร
646476037 นางสาวพันธุวดี
มีแสง
สาธารณสุขศาสตร
646476038 นางสาวนันทนภัส ชูจันทร
สาธารณสุขศาสตร
646476039 นางสาวกฤษณา
กลิ่นอุบล
สาธารณสุขศาสตร
646476040 นางสาวสุชญา
เกตุเพชร
สาธารณสุขศาสตร
646476041 นางสาวสรัลชนา
วิรนิ ทร
สาธารณสุขศาสตร
646476042 นางสาวสุชาดา
หับเผย
สาธารณสุขศาสตร
646476043 นางสาวอนุธิดา
ยอดเพชร
สาธารณสุขศาสตร
646476044 นางสาวจิรัชญา
หนูแกว
สาธารณสุขศาสตร
646476048 นางสาวสุชาฎา
จินดานุช
สาธารณสุขศาสตร
646476050 นางสาวสุภาวดี
ยิ้มใย
สาธารณสุขศาสตร
646476051 นางสาวนูรซฟนญา ลอตันหยง
สาธารณสุขศาสตร
646476052 นางสาวสุพิญา
ศรีสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร
646476053 นางสาวภูริชนิดา
จันทา
สาธารณสุขศาสตร
646476054 นางสาวลลิตา
จําปารัตน
สาธารณสุขศาสตร
646476056 นางสาวณญาณิน
เฉยราษฎร
สาธารณสุขศาสตร
646476059 นางสาวมณีรัตน
ภูมิผิว
สาธารณสุขศาสตร
646476061 นางสาวรุงทิพย
นอยวิสัย
สาธารณสุขศาสตร
646476062 นางสาวซูวัยญา
กามิส
สาธารณสุขศาสตร
646476064 นางสาวมณฑิตา
สินเมือง
สาธารณสุขศาสตร
646476068 นางสาวชลนิภา
เปลงปลั่ง
สาธารณสุขศาสตร
อาคาร 29

อาคาร 29

เอกสารแนบทาย หมายเลข 1
หนา 2/3

ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน
สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
อาคาร 26
646476071 นายมูญาฮิด
เจะเลาะ
สาธารณสุขศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
646476073 นางสาวจารุวรรณ พุทธชาติ
สาธารณสุขศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
646476076 นางสาวกามูนี
มะเก
สาธารณสุขศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
646476077 นางสาวคณิตา
ใบเย็มหมะ
สาธารณสุขศาสตร
ชั้น 5
ชั้น 5
646476078 นางสาวอมรรัตน
เสือสะอาด
สาธารณสุขศาสตร
646446001 นางสาวนูรไลลา
สาแม
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
646446002 นางสาวจุฑาวรรณ สงสุกแก
พยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
646446003 นางสาวพัณณิตา
สมพงษ
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
646446004 นางสาวปยธิดา
หนูสมตน
พยาบาลศาสตร
ชั้น 3
ชั้น 4
646446006 นางสาวณัฐพร
พลยุทธ
พยาบาลศาสตร
646446007 นางสาวฮายานะห อาแว
พยาบาลศาสตร
646446008 นางสาวอารีรัตน
เหลาจินดา
พยาบาลศาสตร
646446010 นายอัศวิน
ระวิไชย
พยาบาลศาสตร
646446012 นางสาวพรรษนันท สาลีผล
พยาบาลศาสตร
646446013 นางสาวศศลักษณ ลิขิตศรีไพบูลย
พยาบาลศาสตร
646446017 นางสาวจริยา
พานิช
พยาบาลศาสตร
646446018 นางสาวธันยพร
ดางเกษี
พยาบาลศาสตร
646446021 นางสาวสิรกิ านต
อาจคง
พยาบาลศาสตร
646446024 นางสาวสิวารัตน
สารสุข
พยาบาลศาสตร
646446026 นางสาววิศัลยา
เหมือนแมน
พยาบาลศาสตร
646446027 นางสาวอนัญญา
กิจสวน
พยาบาลศาสตร
646446029 นางสาววราศิณี
สังสนั่น
พยาบาลศาสตร
646446030 นางสาวกชกร
ผองแกว
พยาบาลศาสตร
646446031 นางสาวนลัทพร
กุมภากูล
พยาบาลศาสตร
646446033 นางสาวสุดารัตน
จิระมงคล
พยาบาลศาสตร
646446034 นายธงชัย
นามจุมจัง
พยาบาลศาสตร
646446035 นางสาวธันยชนก
ภูเนตร
พยาบาลศาสตร
646446036 นางสาวมรกต
ไร
พยาบาลศาสตร
646446037 นายชยุต
จอรถ
พยาบาลศาสตร
646446039 นางสาวอามีเนาะ
สอเด็ง
พยาบาลศาสตร
646446040 นางสาวนิฮุสนา
ยูโซะ
พยาบาลศาสตร
646446043 นางสาวศศิธร
ศรีเจริญ
พยาบาลศาสตร
646446044 นางสาวฐิติมา
จันทรแจง
พยาบาลศาสตร
646446046 นางสาวกิติ์สิริยา
ชูทับทิม
พยาบาลศาสตร
646446047 นางสาวนาซีฟะห
มุกาวี
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29

อาคาร 29

เอกสารแนบทาย หมายเลข 1
หนา 3/3

ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน
สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
อาคาร 26
อาคาร 29
อาคาร 29
646446048 นางสาวกัญญาณัฐ อุตะมัง
พยาบาลศาสตร
646446049 นางสาวณัฐภรณ
ดํารงพิทยากุล
พยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
646446050 นางสาวอรทัย
ศรีมันจะ
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
646446053 นางสาวญาณิศา
ปานานนท
พยาบาลศาสตร
ชั้น 3
ชั้น 4
646446054 นางสาวธนวรรณ
เส็นบัตร
พยาบาลศาสตร
646446056 นางสาวนพธีรา
สิงหทัต
พยาบาลศาสตร
646446057 นางสาวเก็จมณี
โพธิเสน
พยาบาลศาสตร
646446058 นางสาวสกุณา
เหหาสุข
พยาบาลศาสตร
646446059 นางสาวธวัลรัตน
พิมพา
พยาบาลศาสตร
646446060 นางสาวนิภาภรณ จรพิษ
พยาบาลศาสตร
646446061 นางสาวเสาวลักษณ เรือนดอน
พยาบาลศาสตร
646446062 นายภุมรินทร
ลุนทา
พยาบาลศาสตร
646446065 นางสาวจุฑามาศ
เพชรพราย
พยาบาลศาสตร
646446067 นางสาวณัฐธิดา
สิงหกลิ่น
พยาบาลศาสตร
646446068 นางสาวศิรญ
ิ าพร
อุดมศรี
พยาบาลศาสตร
646446069 นางสาวบุณยนุช
กรปองกัน
พยาบาลศาสตร
646446070 นางสาวณัฐณิชา
บัวริ
พยาบาลศาสตร
646446072 นางสาวธนารีย
ตาแสง
พยาบาลศาสตร
646446073 นายชาญชิต
สิทธิวงค
พยาบาลศาสตร
646586057 นางสาวเกศรินทร ขอเจริญ
พยาบาลศาสตร
649429022 นางสาวสุนันทา
จักรกรด
พยาบาลศาสตร

เอกสารแนบทาย หมายเลข 2
หนา 1/4

….. รายชื่อผูมีสิทธิชําระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
ที่
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
1 646476026 นางสาวลักขณา
ภักดีโยธา
สาธารณสุขศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
2 646476027 นางสาวศศิวิมล
มูลสูตร
สาธารณสุขศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
3 646476045 นางสาวญาสุมินทร นาคสุก
สาธารณสุขศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
4 646476046 นางสาวภัทรนันท อินทรประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร
ชั้น 5
ชั้น 5
5 646476047 นางสาวนวินดา
ตองาม
สาธารณสุขศาสตร
6 646476049 นางสาวสุกัญญา
แสงทับ
สาธารณสุขศาสตร
7 646476055 นางสาวอมลวรรณ ยกทองมา
สาธารณสุขศาสตร
8 646476057 นางสาวกรกฏ
เข็มกลัด
สาธารณสุขศาสตร
9 646476058 นางสาวปณิตา
การบรรจง
สาธารณสุขศาสตร
10 646476063 นายอาฟนดี
ตาเลง
สาธารณสุขศาสตร
11 646476065 นายธีรภัทธ
อุทัยธรรม
สาธารณสุขศาสตร
12 646476066 นางสาวอุทุมพร
จีวะ
สาธารณสุขศาสตร
13 646476067 นายกันตภณ
ธัญญเจริญ
สาธารณสุขศาสตร
14 646476069 นางสาวพรพิมล
แกวผนึก
สาธารณสุขศาสตร
15 646476072 นางสาวบุณยานุช วรรณเพชร
สาธารณสุขศาสตร
16 646476074 นางสาวภัทรวดี
มนฑาพันธ
สาธารณสุขศาสตร
17 646476075 นางสาวชนาภา
พิทักษชลทรัพย สาธารณสุขศาสตร
18 646476079 นางสาวอําไพ
อุนจิต
สาธารณสุขศาสตร
19 646476080 นางสาวซากีนี
ยูโซะ
สาธารณสุขศาสตร
20 646476081 นางสาววิชญาดา
แสงแกว
สาธารณสุขศาสตร
21 646476082 นางสาวสุภาภรณ ชวยชาติ
สาธารณสุขศาสตร
22 646476083 นางสาวพรพิมล
บุราณไทย
สาธารณสุขศาสตร
23 646446005 นางสาวซอฟยะห
มะลี
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
24 646446009 นางสาวอามีเราะห ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
25 646446014 นางสาวพรนภัส
คํามา
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ และวิทยาการสุขภาพ
26 646446015 นางสาวฟาตินฑ
ปาโอะมานิ๊
พยาบาลศาสตร
ชั้น 3
ชั้น 4
27 646446016 นางสาวธนพร
หวานสนิท
พยาบาลศาสตร
28 646446019 นางสาวสุภาพร
แสนมา
พยาบาลศาสตร
29 646446020 นายทัศนพล
สัมฤทธิ์
พยาบาลศาสตร
30 646446022 นางสาวยุพา
กิ่งจันมล
พยาบาลศาสตร
31 646446023 นางสาวสิรวิ ิมล
ประสานสุข
พยาบาลศาสตร
32 646446025 นางสาวฮานีฟา
กลิ่นนาค
พยาบาลศาสตร
33 646446028 นางสาวเกวลิน
ศรีขามเฒา
พยาบาลศาสตร
34 646446032 นางสาวมนัสชวีณ สุวรรณผล
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29

เอกสารแนบทาย หมายเลข 2
หนา 2/4

….. รายชื่อผูมีสิทธิชําระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
ที่
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
35 646446038 นางสาวจุฑารัตน
มิกถา
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
36 646446041 นายอธิวัฒน
ศรีดาวงษ
พยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
37 646446042 นางสาวอรอนงค
ธรรมวัน
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
38 646446045 นางสาวชาลิณี
แซอึ้ง
พยาบาลศาสตร
ชั้น 4
ชั้น 3
39 646446052 นางสาวชรินทรทิพย เพชรตา
พยาบาลศาสตร
40 646446055 นางสาวกรกนก
ลาดยางาม
พยาบาลศาสตร
41 646446063 นางสาวอังคณา
พฤษการ
พยาบาลศาสตร
42 646446064 นางสาวอรพรรณ
ผิวขม
พยาบาลศาสตร
43 646446066 นางสาวซูฮยั นา
หะยีมามุ
พยาบาลศาสตร
44 646446071 นายพิเษก
นาคํา
พยาบาลศาสตร
45 646446074 นางสาวตันหยง
นาโสก
พยาบาลศาสตร
46 646446075 นางสาวน้ําฝน
เชียงขวาง
พยาบาลศาสตร
47 646446076 นางสาวกานติมา
หนูทอง
พยาบาลศาสตร
48 646446077 นางสาวชนิดา
สุวรรณชาติ
พยาบาลศาสตร
49 646446078 นางสาวไตรนภา
ติไตรวรรณ
พยาบาลศาสตร
50 646446079 นางสาวยลดา
หลาจันทะ
พยาบาลศาสตร
51 646446080 นางสาวปวีณา
โมฆรัตน
พยาบาลศาสตร
52 646446081 นางสาวปาริชาติ
อุนเมือง
พยาบาลศาสตร
53 646446082 นางสาวชนิตา
โรจนพงศเกษม พยาบาลศาสตร
54 646446083 นางสาวบุณยาพร ตรีพิมล
พยาบาลศาสตร
55 646446084 นางสาวมัณฑนา
พากเพียร
พยาบาลศาสตร
56 646446085 นางสาวหทัยชนก ศิรคิ าํ
พยาบาลศาสตร
57 646446086 นางสาวอัญชลีพร จันทรสุเทพ
พยาบาลศาสตร
58 646446087 นางสาวนัสริน
ยะโกะ
พยาบาลศาสตร
59 646446088 นางสาวรักชนก
สันวิลาศ
พยาบาลศาสตร
60 646446089 นางสาวมินตรา
ประเสริฐชัย
พยาบาลศาสตร
61 646446090 นางสาวเสาวลักษณ พรหมอินทร
พยาบาลศาสตร
62 646446091 นางสาวเสาวลักษณ โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร
63 646446092 นางสาวนภาพร
เวียงคํา
พยาบาลศาสตร
64 646446093 นางสาวกุลภิชญา กลาหาญ
พยาบาลศาสตร
65 646446094 นางสาวพัทมาวาตี ลาเตะ
พยาบาลศาสตร
66 646446095 นางสาวสิรนิ ธร
กลิ่นนอย
พยาบาลศาสตร
67 646446096 นางสาวจงจิต
ทับเปลียน
่
พยาบาลศาสตร
68 646446097 นางสาวพิมลรัตน
พรหมาวัน
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29

เอกสารแนบทาย หมายเลข 2
หนา 3/4

….. รายชื่อผูมีสิทธิชําระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
ที่
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
อาคาร 29
อาคาร 29
69 646446098 นางสาวชุติมา
ตามปณนะ
พยาบาลศาสตร
70 646446099 นายวิทยา
ชางหลอ
พยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
71 646446100 นางสาวเกวลิน
ผิวเหลือง
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ และวิทยาการสุขภาพ
72 646446101 นางสาวนฤมล
ดวงเบา
พยาบาลศาสตร
ชั้น 3
ชั้น 4
73 646446102 นางสาวรัตติมา
ทศคําไส
พยาบาลศาสตร
74 646446103 นางสาวญาณภาณี บุญโฉม
พยาบาลศาสตร
75 646446104 นางสาวอาอีซะห
อาแว
พยาบาลศาสตร
76 646446105 นางสาวแวนูรดีณี แวมายิ
พยาบาลศาสตร
77 646446106 นางสาวจิรนันท
โฮมแพน
พยาบาลศาสตร
78 646446107 นางสาวกมลวรรณ ศรีสังวาลย
พยาบาลศาสตร
79 646446108 นางสาวรุสนาณี
แปแนะ
พยาบาลศาสตร
80 646446109 นางสาวศิรพิ ร
รูปสูง
พยาบาลศาสตร
81 646446110 นางสาวสุชาดา
หารสระคู
พยาบาลศาสตร
82 646446111 นางสาวฮาซานา
มูนะ
พยาบาลศาสตร
83 646446112 นางสาวณัฐชยา
ประวัติวงค
พยาบาลศาสตร
84 646446113 นางสาวณัฐตะวัน บุตรโก
พยาบาลศาสตร
85 646446114 นางสาวปาณิสรา
บริรักษ
พยาบาลศาสตร
86 646446115 นางสาวเฮารอ
เพชรกาหรีม
พยาบาลศาสตร
87 646446116 นางสาวกุลกานต
ศรีอัคฮาด
พยาบาลศาสตร
88 646446117 นางสาวมุสลีฮะห
โตะเฉง
พยาบาลศาสตร
89 646446118 นางสาวกฤติกา
หิ้งงาม
พยาบาลศาสตร
90 646446119 นางสาวพรวิสาห
จากุญชร
พยาบาลศาสตร
91 646446120 นางสาวปานตะวัน คําแกว
พยาบาลศาสตร
92 646446121 นางสาวรัตติยากร ตุนทอง
พยาบาลศาสตร
93 646446122 นางสาวนุรฟซลิน
หะยีดอเลีาะ
พยาบาลศาสตร
94 646446123 นางสาวซูไลดา
มือเกาะ
พยาบาลศาสตร
95 646446124 นางสาวพรนภา
แปลนเปลี่ยน พยาบาลศาสตร
96 646446125 นางสาวสุพัตรา
โพธิ์ศรี
พยาบาลศาสตร
97 646446126 นางสาวอานีซ
เตะ
พยาบาลศาสตร
98 646446127 นางสาวจุฑาทิพย เจะนิ
พยาบาลศาสตร
99 646446128 นางสาวพรพรรณ สุภาสูรย
พยาบาลศาสตร
100 646446129 นายบูรฮาน
เระสะอะ
พยาบาลศาสตร
101 646446130 นางสาวภัทรนันท มุงบัง
พยาบาลศาสตร
102 646446131 นางสาววาสิตา
ละดา
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29

เอกสารแนบทาย หมายเลข 2
หนา 4/4

….. รายชื่อผูมีสิทธิชําระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564
ที่
รหัสสมัคร
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
สถานที่สอบขอเขียน สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
103 646446132 นางสาวทิพณารี
วงคสลี า
พยาบาลศาสตร
อาคาร 29
อาคาร 29
104 646446133 นางสาวศศิธร
เทียมมิตร
พยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
105 646446134 นางสาวรูไวดา
หะยีดอเลาะ
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ
และวิทยาการสุขภาพ
106 646446135 นางสาวประไพพรรณ สมศรี
พยาบาลศาสตร
ชั้น 3
ชั้น 4
107 646446136 นางสาวจุทาพร
ราชสีทา
พยาบาลศาสตร
108 646446137 นางสาวกัลยากร
ตั้งวงศ
พยาบาลศาสตร
109 646446138 นางสาวจันทรสุวรรณ คานงาม
พยาบาลศาสตร
110 646446139 นางสาวกัลยาณี
ประชาราษฎร พยาบาลศาสตร
111 646446140 นางสาวสุรยี พร
นนทประเสริฐ พยาบาลศาสตร
112 646446141 นางสาวนูรฮานานี เจะฮะ
พยาบาลศาสตร
113 646446142 นางสาววาสนา
ศรีเมือง
พยาบาลศาสตร
114 646446143 นางสาวอนัญญา
อุทิศธรรมคุณ พยาบาลศาสตร
115 646446144 นางสาววัชราภรณ แนนอน
พยาบาลศาสตร
116 646446145 นางสาววรรณภา
อุกอาจ
พยาบาลศาสตร
117 646446146 นางสาวรัตติยากร โคตรมี
พยาบาลศาสตร
118 646446147 นางสาวขวัญจิรา
โกเมน
พยาบาลศาสตร
119 646446148 นางสาวแวอามานี ยะยือริ
พยาบาลศาสตร
120 646446149 นางสาวปตมาวาตี ฮะดี
พยาบาลศาสตร
121 646446150 นางสาวภัครมัย
เทชะ
พยาบาลศาสตร
122 646446151 นางสาวบุษญา
เกษีสังข
พยาบาลศาสตร
123 646446152 นางสาวสิรริ ัตน
จิตรตระกูล
พยาบาลศาสตร
124 646446153 นางสาวณัฐธิชา
นินหลา
พยาบาลศาสตร
125 646446154 นางสาวกรรณิการ อนุสรณเจริญ พยาบาลศาสตร
หนวยรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

