
 

 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 
--------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบรับตรงอิสระ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 15 
เมษายน 2563 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                                                                         
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบตรงอิสระ 3 

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล สาขา วันที่สัมภาษณ์ เวลา 

1 634446002 นางสาวนิสรีน  เขียวเเพร พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 13.00-13.10 น. 

2 634446018 นางสาวณิชกมล  จันทร์คลองตัน พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 13.15-13.25 น. 

3 634446021 นางสาวพิชยาพร  พันทา พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 13.30-13.40 น. 

4 634446022 นางสาวชีภาพร  ทิพลาภมงคล พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 13.45-13.55 น. 

5 634446038 นางสาวปาริชาต ิ นาสมวาส พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 14.00-14.10 น. 

6 634446039 นางสาวสุวนันท์  หารสงคราม พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 14.15-14.25 น. 

7 634446045 นางสาวจุฑามาศ  ปะวันนา พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 14.30-14.40 น. 

8 634446047 นางสาวจิรวรรณ  มันมุสา พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 14.45-14.55 น. 

9 634446050 นางสาวสุดารัตน ์ พรโสภิณ พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 15.00-15.10 น. 

10 634446055 นางสาวกมลวรรณ  บัวคลี ่ พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 15.15-15.25 น. 

11 634446058 นางสาวจุฑามาศ อุดมเดช พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 15.30-15.40 น. 

12 634446060 นายณัฐศักดิ ์ จ าลองเพ็ง พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 15.45-15.55 น. 

13 634446061 นางสาวมาริษา  สีโท พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 16.00-16.10 น. 

14 634446064 นายสธาพร  ทดไธสง พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 16.15-16.25 น. 

15 634446065 นางสาวยวิษฐา  ทิพย์เสนา พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 16.30-16.40 น. 

16 634446066 นางสาวดลชนก  สิมภาษ พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 16.45-16.55 น. 

17 634446067 นางสาวนิธิพร  ปัดภัย พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 17.00-17.10น. 

18 634446068 นางสาวสิรินจิ  หงษ ี พยาบาลศาสตร ์ 15 เม.ย. 2563 17.15-17.25น. 

19 634446069 นางสาวคีตะภัทร ์ นาสมตรอง พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 08.30-08.40 น. 

20 634446072 นางสาวณัฐธิดา  แขกวันวงค์ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 08.45-08.55 น. 

21 634446074 นางสาวนัชวา  โตะปูโระ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 09.00-09.10 น. 

22 634446075 นางสาวจิรัชญา ศรีถม พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 09.15-09.25 น. 

23 634446076 นางสาวประกายวรรณ  กองแก้ว พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 09.30-09.40 น. 

24 634446079 นางสาวพรทิพย ์ เอี่ยมแตง พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 09.45-09.55 น. 

25 634446080 นางสาวพรลดา นวลออน พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 10.00-10.10 น. 

 

 



ล าดับ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล สาขา วันที่สัมภาษณ์ เวลา 

26 634446081 นางสาวปณติา เปรมปร ี พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 10.15-10.25 น. 

27 634446087 นางสาวอัญชล ี ดอกไม ้ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 10.30-10.40 น. 

28 634446089 นางสาวณัฐฑริกา สิทธิจันทร ์ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 10.45-10.55 น. 

29 634446090 นางสาวโรสไลลา สาและ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 11.00-11.10 น. 

30 635446043 นางสาวนงนุช แดงระดับ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 11.15-11.25 น. 

31 635446046 นางสาวประภาภรณ ์ ค้ าจุน พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 11.30-11.40 น. 

32 636446005 นางสาวอรอุมา อันทะจิตร พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 11.45-11.55 น. 

33 634446023 นางสาวกุลธิดา เวียงค า พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 13.00-13.10 น. 

34 634446051 นางสาววรรณวิศา เสือด้วง พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 13.15-13.25 น. 

35 634446078 นางสาวชลธิชา แก้วหาวงค์ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 13.30-13.40 น. 

36 634446083 นางสาวชลนิภา กัมทอง พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 13.45-13.55 น. 

37 634446084 นางสาวเปรมวิกา จันทร์ปัญญา พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 14.00-14.10 น. 

38 634446034 นางสาวนูรูลอสัมานีย ์ โตะและ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 14.15-14.25 น. 

39 634446097 นางสาวนาซูฮา แซแอ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 14.30-14.40 น. 

40 634446063 นางสาววรัญชล ี แปดทิศ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 14.45-14.55 น. 

41 634446096 นางสาวนงนุช ช่ืนชม พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 15.00-15.10 น. 

42 634446013 นางสาวนริศรา ศิริรางกูล พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 15.15-15.25 น. 

43 634446036 นางสาวภัทริยา แก้วแจ้ง พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 15.30-15.40 น. 

44 634446085 นางสาวนีรนุช  ผ่องศิร ิ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 15.45-15.55 น. 

45 634446098 นายชยธร  ไพรเนติธรรม พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 16.00-16.10 น. 

46 634446099 นางสาวพรรณวษา  หน่อใจ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 16.15-16.25 น. 

47 634446100 นางสาวพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 16.30-16.40 น. 

48 634446101 นางสาวอรจิรา  บัณฑิตเทอดสกลุ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 16.45-16.55 น. 

49 634446102 นางสาวซีตฮีาญา  แม พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 17.00-17.10น. 

50 634446091 นางสาวอัจฉรา  ผาสรุาษฎร ์ พยาบาลศาสตร ์ 16 เม.ย. 2563 17.15-17.25น. 

รายชื่อ ณ วันที่ 10  เมษายน พ.ศ. 2563 

** ในกรณีผู้สมัครทีไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ให้รายงานตัวและเข้าสอบในการสอบครั้งต่อไป**  
 

 



ก าหนดการสอบสมัภาษณเ์ข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

รอบรับตรงอสิระ 3 (ชอ่งทางออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันที่ 15 - 16 เมษายน 2563  

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
วันที่ 15 เมษายน 2563     (12.30 - 17.30 น.)  

12.30 - 12.40 น.  รายงานตัวเข้าสอบ ตรวจสอบล าดับเวลาการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 
ออนไลน์ทางกลุ่มไลน์เตรียมสอบคัดเลือก 

12.40 - 12.50 น.  ท าชุดแบบทดสอบทางสุขภาพจิตช่องทางออนไลน์ตามลิ้งค์ท่ีก าหนด  

13.00 - 17.30 น. สอบสัมภาษณ์ช่องทางออนไลน์ โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 (ล าดับที่ 1 - 18) 

วันที่ 16 เมษายน 2563     (08.30 - 17.30 น.)  

08.30 - 17.30 น.  สอบสัมภาษณ์ช่องทางออนไลน์ โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน  
    (ล าดับที่ 19 - 50) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ช่องทางออนไลน ์

1. การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดสุภาพ เรียบร้อย 
2. การแสดงตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผูส้ัมภาษณเ์ห็นและประเมินความครบถ้วนสมบรูณ์ของร่างกาย 
3. เอกสารประกอบการสัมภาษณช่์องทางออนไลน์ ประกอบด้วย 
    - ใบรายงานผลการศึกษา 5 เทอม หรือฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี) 
    - แฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตร ประกาศนียบตัรต่างๆ 

โดยให้ผูเ้ข้าร่วมการสอบสัมภาษณอ์ัพโหลดหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ใน QR Code ด้านล่างนี้  

(QR Code ส าหรบัอัพโหลดหลักฐานประกอบการสอบสมัภาษณ์ออนไลน์) 
4. ผลการตรวจสุขภาพให้ด าเนินการส่งหลังจากการสอบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
   (ส าหรับผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์ช่องทางออนไลน์)  
5. หากผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ชอ่งทางออนไลน์ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
6. กรณีที่ผลตรวจร่างกายพบความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีน นอกเหนือจากใบรับรองแพทย ์คณะฯมีสิทธ์ิ

ปฏิเสธการรับเข้าเป็นนักศึกษาในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ  

- ผู้มีสิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์ 1 คน ใช้เวลาสมัภาษณ์ 10 นาที โดยประมาณ 
- คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ใช้เวลาสรุปคะแนนของผู้เข้าสัมภาษณ์ คนละ 5 นาที โดยประมาณ 
- เมื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์สรุปคะแนนเสรจ็สิ้น จะเรยีกผู้มสีิทธ์ิเข้าสมัภาษณ์ล าดับต่อไปเข้าสอบช่องทางออนไลน์ 
**ห้ามผู้มสีิทธ์ิเข้าสมัภาษณ์เข้าร่วมการสมัภาษณ์ช่องทางออนไลน์เมื่อยังไม่ถึงล าดับของตนเองโดยเดด็ขาด** 


