
เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 1

หนา้ 1/3

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

1 660146001 นางสาว อภสิรา กล่ินดี โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

2 660146004 นางสาว จุฑาทิพย์ พฤกษาอารักษ์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

3 660146005 นาย พงศกร กาญจนไพศาล โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

4 660146006 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วผ้ึง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

5 660146041 นางสาว ลลิตา มานะพรศิริ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

6 660146042 นางสาว จันทร์เพชร ทองมี โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

7 660146049 นางสาว อรวรรณ สุวรรณ์แท้ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

8 660146051 นางสาว จินตภา บุรีกุล โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

9 660146052 นางสาว นันทิชา สินธลัุกษณ์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

10 660146053 นางสาว ปิยธดิา สิงห์วชิา โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

11 660146012 นางสาว ภริมย์ญา สีเฟือง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

12 660146014 นางสาว ลลิตา มีจันทร์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

13 660146015 นางสาว จิราพร น้อยเมือง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

14 660146016 นางสาว วชิราภรณ์ จักรกลัด โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

15 660146017 นางสาว อนัญลักษณ์ สุขเสริม โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

16 660146025 นางสาว ศุภรัตน์ พูลเกิด โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

17 660146033 นางสาว ปริยฉัตร โชติวงษ์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

18 660146035 นางสาว น่อโพแต - โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

19 660146003 นางสาว กัญญาภคั ดวงไฟ โควตาความสามารถพเิศษ

20 660146007 นางสาว จุฑามาศ เกิดเกียรติเพชร โควตาความสามารถพเิศษ

21 660146008 นางสาว สมฤดี อายุวงษ์ โควตาความสามารถพเิศษ

22 660146010 นางสาว พัสน์นันท์ คนไว โควตาความสามารถพเิศษ

23 660146043 นางสาว วรัชยา วงษ์จิว๋ โควตาความสามารถพเิศษ

24 660146044 นางสาว รุสลีลา อีบอ โควตาความสามารถพเิศษ

25 660146045 นางสาว ปิญาภรณ์ พุ่มจันทร์ โควตาความสามารถพเิศษ

26 660146046 นางสาว อิลฮาม สะมุดิง โควตาความสามารถพเิศษ

27 660146047 นางสาว ณัฐณิชา สุภกีิตย์ โควตาความสามารถพเิศษ

28 660146048 นางสาว วรางคณา ลมเชย โควตาความสามารถพเิศษ

29 660146050 นางสาว ฮาซันนี่ สลาม โควตาความสามารถพเิศษ

30 660146013 นางสาว ญาณิสา พนิตชัย โควตาความสามารถพเิศษ

31 660146019 นางสาว สิรินทรา บูชาอินทร์ โควตาความสามารถพเิศษ

32 660146022 นางสาว สิริญญา นาครัตน์ โควตาความสามารถพเิศษ

33 660146027 นางสาว สุนิสา สําอางค์ โควตาความสามารถพเิศษ

รายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 



เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 1

หนา้ 2/3

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

34 660146028 นางสาว นภสัสร กันหา โควตาความสามารถพเิศษ

35 660146029 นาย เกียรติศักด์ิ มาตสวงิ โควตาความสามารถพเิศษ

36 660146030 นาย อมรเทพ มีแก้ว โควตาความสามารถพเิศษ

37 660146031 นางสาว อรณภา เร่งร้อน โควตาความสามารถพเิศษ

38 660146032 นางสาว จินตนา นวนแสง โควตาความสามารถพเิศษ

39 660146034 นางสาว กัลยารัตน์ ชัยฤกษ์ โควตาความสามารถพเิศษ

40 660146037 นางสาว ณิชาภทัร นันทะสาร โควตาความสามารถพเิศษ

41 660146038 นางสาว ปาตีเมาะ ดอเล๊าะ โควตาความสามารถพเิศษ

42 660146039 นางสาว ปาตีเมาะ อาเย๊าะเเซ โควตาความสามารถพเิศษ

43 660146040 นางสาว จารุวรรณ บุญลอย โควตาความสามารถพเิศษ

44 660146002 นางสาว อริสา สุนทร สอบคัดเลือก

45 660146009 นางสาว กัลยารัตน์ ชัยฤกษ์ สอบคัดเลือก

46 660146011 นาย ณัฐพล ขันพิมูล สอบคัดเลือก

47 660146018 นางสาว บุษรา คําภแูก้ว สอบคัดเลือก

48 660146020 นางสาว วรรณิษา อ้วนศรี สอบคัดเลือก

49 660146021 นางสาว นูรูลอีซาน ยูโซ๊ะ สอบคัดเลือก

50 660146023 นางสาว ชุติมณฑน์ แก้วอนุรักษ์ สอบคัดเลือก

51 660146024 นางสาว ซัลมียะห์ คอเดร์ สอบคัดเลือก

52 660146026 นางสาว ชลดา เขียวอ่อน สอบคัดเลือก

53 660146036 นางสาว วรรณิสา ดอนสินธุ์ สอบคัดเลือก

1 660176001 นางสาว ภวติา เรียบร้อย โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

2 660176004 นางสาว ปัทมวรรณ คําโพธิ์ โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

3 660176010 นางสาว โชติกา นีสันเทียะ โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

4 660176015 นางสาว เปรมฤดี กิง่แก้ว โควตาผลการเรียนดี

5 660176006 นางสาว อนงค์ศรี ชูฝ่ายคลอง โควตาผลการเรียนดี

6 660176011 นางสาว นราวลัย์ จันปุ่ม สอบคัดเลือก

7 660176012 นางสาว ศศิกานต์ สมหวงั สอบคัดเลือก

8 660176013 นางสาว สุกัญญา เพ็ญสุข สอบคัดเลือก

9 660176014 นางสาว พิริชา พหุพันธ์ สอบคัดเลือก

10 660176002 นางสาว ทิฆมัพร ทองปาน สอบคัดเลือก

11 660176003 นางสาว พัชญาภา น้อยผา สอบคัดเลือก

12 660176005 นางสาว สริดา ญาวลิะ สอบคัดเลือก

13 660176007 นางสาว กาญจนา มลสุกะ สอบคัดเลือก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 



เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 1

หนา้ 3/3

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

14 660176008 นางสาว มุกมณี ชัยสังข์ สอบคัดเลือก

15 660176009 นางสาว พรรณิภา พงศาวดาร สอบคัดเลือก

1 660173001 นางสาว ลีซา วาเลาะ โควตานกัศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 660173003 นางสาว นูรุลอากิก ศัพย์กริยา โควตาผลการเรียนดี

3 660173002 นางสาว นาดา นุ่มสุข สอบคัดเลือก

หมายเหตุ
กรณีชําระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วไม่มีชื่อในประกาศ ให้แสดงหลักฐานการชําระเงิน  ณ จุดรายงานตัวเข้าสอบ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 



เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2

หนา้ 1/7

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

1 9661101100007 นางสาว นุรอินซัน เจ๊ะอูมา โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

2 9661101100011 นางสาว ญาณิศา ทองลากาศ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

3 9661101100025 นางสาว วรัชยา วงษ์จิว๋ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

4 9661101100029 นาย ฟูรกอน เจ๊ะเต๊ะ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

5 9661101100031 นางสาว ฐิติชญา พลยมมา โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

6 9661101100033 นางสาว อรณภา เร่งร้อน โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

7 9661101100034 นางสาว นันท์ธญิา เจตพุก โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

8 9661101100035 นางสาว ภวูษา วมิลธรรมโชติ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

9 9661101100051 นางสาว โชติกา หมู่หาญ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

10 9661101100054 นางสาว พิชญธดิา มากทอง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

11 9661101100055 นางสาว ฟัตมา นิลูบี โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

12 9661101100068 นางสาว โสฬสินี กอนใย โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

13 9661101100073 นางสาว จิตสุภา คําแหง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

14 9661101100079 นางสาว ปภงักร บัวระภา โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

15 9661101100082 นางสาว ปิยวรรณ ศรีบุญเรือง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

16 9661101100085 นางสาว นิชานาถ ชาวสวน โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

17 9661101100089 นางสาว ยุพาพิน เศรษฐสุข โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

18 9661101100093 นางสาว พิญรดา บุญเทพสุข โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

19 9661101100094 นาย บุญมี ดอกซ้อน โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

20 9661101100095 นางสาว รัตนาภรณ์ ดารารัตน์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

21 9661101100100 นางสาว มาริษา แตงยิม้ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

22 9661101100104 นางสาว นันท์ลินี โอบนิธวิงศ์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

23 9661101100106 นางสาว พรทิพย์ เต้นปักษี โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

24 9661101100107 นางสาว จิราวรรณ เกษร โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

25 9661101100110 นางสาว พรรัตน์ บุญอยู่ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

26 9661101100112 นางสาว ชนิกานต์ หนูขาว โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

27 9661101100122 นางสาว สุนิษา ราชคํา โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

28 9661101100134 นางสาว ยุภาวรรณ อ่วมแสง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

29 9661101100141 นางสาว สุภาวณี สีดอกไม้ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

30 9661101100144 นางสาว บุษบาวรรณ อวดลาภ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

31 9661101100145 นางสาว นริสรา อินทษร โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

32 9661101100148 นางสาว สิรีรัตน์ ศรีสุข โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

33 9661101100160 นางสาว กิง่กาญจน์ เสริมทรัพย์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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หนา้ 2/7

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

34 9661101100163 นางสาว จันทร์จิรา หาพันธุ์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

35 9661101100164 นางสาว ฐาปนี ไกรทอง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

36 9661101100166 นางสาว สุทธดิา ศิริเรือง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

37 9661101100168 นางสาว อานิส สาเม๊าะ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

38 9661101100172 นางสาว ณัฐกมล สุวรรณชาติ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

39 9661101100173 นางสาว สรุจตา พึ่งแตง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

40 9661101100174 นางสาว วสุิดา ดาบน้อยอุ่น โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

41 9661101100175 นางสาว เสาวนิตย์ จันทร์ฝาก โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

42 9661101100179 นางสาว ญาณิศา ปานเนียม โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

43 9661101100180 นางสาว พรจิรา หัตฉันท์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

44 9661101100181 นางสาว ปิยะฉัตร เดชเเก้ว โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

45 9661101100182 นางสาว นูรอาซีกีน หะยีอารง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

46 9661101100183 นางสาว ณัฐณิชา สีนิล โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

47 9661101100186 นางสาว วภิาวี คงยาง โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

48 9661101100187 นางสาว โซเฟีย เจะสะแม โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

49 9661101100188 นางสาว ณัจธดิา มงคลสุภา โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

50 9661101100190 นางสาว นูรฮายาตี วาจิ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

51 9661101100191 นางสาว ปณัดดา รุ่งโรจน์ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

52 9661101100193 นางสาว ชลดา โฉมแพ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

53 9661101100194 นางสาว พุทธมิน สระสําราญ โควตาผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท

54 9661101200002 นางสาว วริศรา เกษเงิน โควตาความสามารถพเิศษ

55 9661101200008 นาย อับดุลเลาะ มูดอ โควตาความสามารถพเิศษ

56 9661101200011 นางสาว เบญจมาศ สริวรรณ โควตาความสามารถพเิศษ

57 9661101200014 นางสาว ฟิตตรียา สามิง โควตาความสามารถพเิศษ

58 9661101200016 นางสาว วนัทนีย์ บําเรอรักษ์ โควตาความสามารถพเิศษ

59 9661101200017 นางสาว โชติกา สิงห์แก้ว โควตาความสามารถพเิศษ

60 9661101200021 นางสาว วปิัทม์ติยา เจริญราช โควตาความสามารถพเิศษ

61 9661101200028 นางสาว อัฟนาน สาและ โควตาความสามารถพเิศษ

62 9661101200033 นางสาว วรรณพร ปานแดง โควตาความสามารถพเิศษ

63 9661101200034 นางสาว สิรินทิพย์ ศิลป์ท้าว โควตาความสามารถพเิศษ

64 9661101200037 นางสาว โชติกา หมู่หาญ โควตาความสามารถพเิศษ

65 9661101200038 นางสาว อาภาภรณ์ ทิพสุวรรณ โควตาความสามารถพเิศษ

66 9661101200042 นางสาว ธญิาดา แก้วแสงสิม โควตาความสามารถพเิศษ

67 9661101200048 นางสาว ปภาธดิา ปักกะมานัง โควตาความสามารถพเิศษ
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หนา้ 3/7

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

68 9661101200052 นาย ภริูช คงดี โควตาความสามารถพเิศษ

69 9661101200059 นางสาว ณิชา คงเกียรติกุล โควตาความสามารถพเิศษ

70 9661101200064 นางสาว ศศิกาญน์ นันทานี โควตาความสามารถพเิศษ

71 9661101200065 นางสาว กมลชนก ศรีเมฆ โควตาความสามารถพเิศษ

72 9661101200067 นางสาว พรสุดา ถึงนามลี โควตาความสามารถพเิศษ

73 9661101200070 นาง นันทิตา นารอยี โควตาความสามารถพเิศษ

74 9661101200071 นางสาว อาทิมา แสนสุนน โควตาความสามารถพเิศษ

75 9661101200072 นางสาว ปิยวรรณ ศรีบุญเรือง โควตาความสามารถพเิศษ

76 9661101200077 นางสาว ชลธชิา นันท์อาณาเขต โควตาความสามารถพเิศษ

77 9661101200081 นางสาว วรรณพร คําพรมมา โควตาความสามารถพเิศษ

78 9661101200082 นางสาว ประกายดาว กรัดเฟื่อง โควตาความสามารถพเิศษ

79 9661101200083 นางสาว พรปภา เผือกมี โควตาความสามารถพเิศษ

80 9661101200088 นางสาว พิญรดา บุญเทพสุข โควตาความสามารถพเิศษ

81 9661101200094 นางสาว จีรนันท์ เพิ่มทวี โควตาความสามารถพเิศษ

82 9661101200098 นางสาว นภสัสร ปรีชา โควตาความสามารถพเิศษ

83 9661101200103 นางสาว อุษมีร์ นิโอะ โควตาความสามารถพเิศษ

84 9661101200106 นางสาว รังสิมา ศรีรักษ์ โควตาความสามารถพเิศษ

85 9661101200108 นางสาว พรพิมล หมู่มูลตุ่น โควตาความสามารถพเิศษ

86 9661101200117 นางสาว ณัฐวดี บุญสกันต์ โควตาความสามารถพเิศษ

87 9661101200118 นางสาว พิมพิกา แก้วพิทักษ์ โควตาความสามารถพเิศษ

88 9661101200121 นางสาว นันทพร นาสถิตย์ โควตาความสามารถพเิศษ

89 9661101200124 นางสาว อมราพร อภบิูลย์ โควตาความสามารถพเิศษ

90 9661101200125 นางสาว รัชดาพร หาญชนะ โควตาความสามารถพเิศษ

91 9661101200128 นางสาว พิชญาภา นันทะวงค์ โควตาความสามารถพเิศษ

92 9661101200129 นางสาว ปณิฏฐา กล่ินเฉย โควตาความสามารถพเิศษ

93 9661101200130 นางสาว นุชจิรา สมตัน โควตาความสามารถพเิศษ

94 9661101200131 นางสาว ชลิตา เพ็ชร์วงษ์ โควตาความสามารถพเิศษ

95 9661101200134 นางสาว นิชาภรณ์ เกตุแก้ว โควตาความสามารถพเิศษ

96 9661101200135 นางสาว จิราวรรณ เกษร โควตาความสามารถพเิศษ

97 9661101200137 นางสาว วราภรณ์ ธรรมนิยม โควตาความสามารถพเิศษ

98 9661101200139 นางสาว กรองกาญจน์ เพชรสนธิ์ โควตาความสามารถพเิศษ

99 9661101200148 นางสาว ซูนีฟา เจ๊ะอูมา โควตาความสามารถพเิศษ

100 9661101200150 นางสาว รัชนีกร ผลสวสัด์ิ โควตาความสามารถพเิศษ

101 9661101200152 นาย สราวฒิุ บานแย้ม โควตาความสามารถพเิศษ
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ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

102 9661101200155 นางสาว วรัญญา แก้วดวงศรี โควตาความสามารถพเิศษ

103 9661101200156 นางสาว จุฑารัตน์ สีเหลือง โควตาความสามารถพเิศษ

104 9661101200163 นางสาว จตุรพร ไขประกาย โควตาความสามารถพเิศษ

105 9661101200164 นางสาว อารีณี ซิการาเสาะ โควตาความสามารถพเิศษ

106 9661101200165 นางสาว สุทธดิา ศิริเรือง โควตาความสามารถพเิศษ

107 9661101200167 นางสาว ยุพาพิน เศรษฐสุข โควตาความสามารถพเิศษ

108 9661101200172 นางสาว ภาวนิี เขียวประเสริฐ โควตาความสามารถพเิศษ

109 9661101200173 นางสาว บุณยวร์ี รอดนุช โควตาความสามารถพเิศษ

110 9661101200176 นางสาว เบญจภรณ์ สมปรีดา โควตาความสามารถพเิศษ

111 9661101200181 นางสาว โนรมัยซารา มะมิง โควตาความสามารถพเิศษ

112 9661101200182 นางสาว ปิยะฉัตร เดชเเก้ว โควตาความสามารถพเิศษ

113 9661101200184 นางสาว พราวแพรว ชุมแสง โควตาความสามารถพเิศษ

114 9661101200185 นางสาว สุธมินต์ บุสดี โควตาความสามารถพเิศษ

115 9661101200187 นางสาว ศิริขวญั แก้วมุกดา โควตาความสามารถพเิศษ

116 9661101200188 นางสาว เดียนา ชาจิตะ โควตาความสามารถพเิศษ

117 9661101200191 นางสาว ทิตยา ญาติปราโมทย์ โควตาความสามารถพเิศษ

118 9661101200192 นางสาว รมิดา ศรียัง โควตาความสามารถพเิศษ

119 9661101200194 นางสาว ปาริชาติ งามเมฆ โควตาความสามารถพเิศษ

120 9661101200201 นางสาว กรกนก ทองบาง โควตาความสามารถพเิศษ

121 9661101700013 นางสาว วชิญาดา หลักคํา สอบคัดเลือก

122 9661101700018 นางสาว สุภทัตรา บุญเทียม สอบคัดเลือก

123 9661101700020 นางสาว สาธติา ปลอดโปร่ง สอบคัดเลือก

124 9661101700021 นางสาว สุภนิดา จันทร์ดี สอบคัดเลือก

125 9661101700026 นางสาว วาสิตา เสียงไพเราะ สอบคัดเลือก

126 9661101700027 นางสาว ศิริวลัย์ กุบขุนทด สอบคัดเลือก

127 9661101700035 นางสาว เพชรลดา แพใหญ่ สอบคัดเลือก

128 9661101700036 นางสาว พรรณนารา บุญเกิด สอบคัดเลือก

129 9661101700040 นางสาว ศศิกาญน์ นันทานี สอบคัดเลือก

130 9661101700048 นาย ฟันดี ดือราโพ สอบคัดเลือก

131 9661101700053 นางสาว ณิชา คงเกียรติสกุล สอบคัดเลือก

132 9661101700054 นางสาว สิรินทิพย์ ศิลป์ท้าว สอบคัดเลือก

133 9661101700062 นางสาว มลฑกานต์ ทองประสาร สอบคัดเลือก

134 9661101700066 นางสาว ลัดดา แป้นเนียม สอบคัดเลือก

135 9661101700069 นางสาว ประวณีามัย ต้นหนองสรวง สอบคัดเลือก



เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2

หนา้ 5/7

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

136 9661101700082 นางสาว นันท์ลินี โอบนิธวิงศ์ สอบคัดเลือก

137 9661101700085 นางสาว ภทัรลดา แก่นนาคํา สอบคัดเลือก

138 9661101700088 นางสาว พัชราวดี บุญทศ สอบคัดเลือก

139 9661101700092 นางสาว ฐิติกานต์ แวน่เเก้ว สอบคัดเลือก

140 9661101700095 นางสาว มาลินี สุพะนาม สอบคัดเลือก

141 9661101700107 นางสาว วปิัทม์ติยา เจริญราช สอบคัดเลือก

142 9661101700118 นางสาว สุทธดิา ศิริเรือง สอบคัดเลือก

143 9661101700119 นางสาว สริตา เทพริน สอบคัดเลือก

144 9661101700120 นางสาว ปราณิศา นิ่มนวล สอบคัดเลือก

145 9661101700128 นางสาว ปภงักร บัวระภา สอบคัดเลือก

146 9661101700131 นางสาว นราวดี พลรักษา สอบคัดเลือก

147 9661101700136 นางสาว นริสรา อินทษร สอบคัดเลือก

148 9661101700138 นางสาว ทักษพร พิณทอง สอบคัดเลือก

149 9661101700145 นางสาว ชุติมา สินสอน สอบคัดเลือก

150 9661101700152 นางสาว ลลิตา มานะพรศิริ สอบคัดเลือก

151 9661101700159 นางสาว ทิตยา ญาติปราโมทย์ สอบคัดเลือก

152 9661101700160 นางสาว กิง่กาญจน์ เสริมทรัพย์ สอบคัดเลือก

153 9661101700163 นางสาว พราวแพรว ชุมแสง สอบคัดเลือก

154 9661101700164 นางสาว พรชนัน เทพชุมนุม สอบคัดเลือก

155 9661101700171 นางสาว รูไวดา หะยีดอเล๊าะ สอบคัดเลือก

1 9661101300005 นางสาว อนงค์ศรี ชูฝ่ายคลอง โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

2 9661101300021 นางสาว ฟิตเราะห์ ยามา โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

3 9661101300024 นางสาว ญาณิศา ทองสุข โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

4 9661101300035 นางสาว จิตต์กาญจน์ ติสันเทียะ โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

5 9661101300039 นาย ณัฐภทัร ไตรมาตย์ โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

6 9661101300045 นางสาว ซูนีฟา เจ๊ะอูมา โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

7 9661101300048 นางสาว ฟิตรีมะห์ ยามา โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

8 9661101300049 นางสาว กชกร ศรัทธาธรรม โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

9 9661101300052 นางสาว ชาลิสา แก้วปล่ัง โควตาทายาทหมออนามัย บคุลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข

10 9661101400010 นางสาว ศศิวมิล สมพงษ์ โควตาผลการเรียนดี

11 9661101400014 นาย วรินธร แตงโสภา โควตาผลการเรียนดี

12 9661101400021 นางสาว ศิริพร บุญเปี่ยม โควตาผลการเรียนดี

13 9661101400023 นางสาว อมราพร อภบิูลย์ โควตาผลการเรียนดี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 



เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2

หนา้ 6/7

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

14 9661101400024 นางสาว พรทิพย์ ใจดี โควตาผลการเรียนดี

15 9661101400026 นางสาว กมลวรรณ สอดแสง โควตาผลการเรียนดี

16 9661101400027 นางสาว สุพรรษา ทองสุข โควตาผลการเรียนดี

17 9661101400039 นางสาว กชกร ศรัทธาธรรม โควตาผลการเรียนดี

18 9661101400041 นางสาว ชาลิสา แก้วปล่ัง โควตาผลการเรียนดี

19 9661101700009 นางสาว พิมลนาฎ สีเฉือย สอบคัดเลือก

20 9661101700011 นางสาว นภสักรณ์ เพ็ชรทอง สอบคัดเลือก

21 9661101700032 นางสาว ปรียาภรณ์ แสงแก้ว สอบคัดเลือก

22 9661101700037 นางสาว สิรามล บุตรหนองหวา้ สอบคัดเลือก

23 9661101700044 นางสาว นวพร นวกะคาม สอบคัดเลือก

24 9661101700055 นางสาว มินตรา ภู่ระย้า สอบคัดเลือก

25 9661101700061 นางสาว อนงค์ศรี ชูฝ่ายคลอง สอบคัดเลือก

26 9661101700079 นางสาว กุลธดิา รติรณชัย สอบคัดเลือก

27 9661101700080 นางสาว ฉัตรพร ขวงพร สอบคัดเลือก

28 9661101700086 นางสาว ทิศากร เวชโพธิ์ สอบคัดเลือก

29 9661101700089 นางสาว ธติิมา กล่อมสกุล สอบคัดเลือก

30 9661101700099 นางสาว ปิยวรรณ รักดอกกลาง สอบคัดเลือก

31 9661101700103 นางสาว กฤติกา สวสัด์ิเนียม สอบคัดเลือก

32 9661101700117 นางสาว ปภาวรินทร์ สินเหลือ สอบคัดเลือก

33 9661101700121 นางสาว ชุติมา บุตรศรีภมูิ สอบคัดเลือก

34 9661101700124 นางสาว กฤติยาพร ทองมา สอบคัดเลือก

35 9661101700137 นาย ณัฐพงษ์ จันทร์ศรี สอบคัดเลือก

36 9661101700154 นางสาว ปณิศา ทินแก้ว สอบคัดเลือก

37 9661101700157 นางสาว วรัญญา คุ้มวงค์ สอบคัดเลือก

38 9661101700175 นางสาว ณิชกานต์ คุ้มชาวนา สอบคัดเลือก

39 9661101700049 นาง สุพิชยา รอดพ้น สอบคัดเลือก

40 9661101700162 นางสาว กชกร ศรัทธาธรรม สอบคัดเลือก

1 9661101400028 นางสาว สโรชา นาเชียงใต้ โควตาผลการเรียนดี

2 9661101500001 นางสาว มุกดา ดวงจันทร์ โควตาทายาทหมอไทยและสมนุไพร

3 9661101600006 นางสาว จันทกานต์ เกือ้ประพันธ์ โควตานกัศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 9661101600007 นาง อมาลีนาร์ นินวน โควตานกัศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5 9661101600008 นางสาว ยัสมินทร์ มะมิง โควตานกัศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6 9661101600010 นางสาว นูรซาฮีรา อาสิ โควตานกัศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 



เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2

หนา้ 7/7

ที่ รหัสผู้สมคัร ค าน าหน้า ประเภทผู้สมคัร

รายชื่อผู้มสีิทธิช าระเงนิเพ่ือสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

7 9661101600013 นางสาว ฮากีมี จูเก่ง โควตานกัศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิช์ําระเงินเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ปฏบิัติ ดังนี้
   1.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์แบบชําระค่าสมัครและนําไปชําระตามช่องทางที่ระบุไวใ้นใบสมัคร
   1.2 กรณีชําระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วไม่มีชื่อในประกาศ ให้แสดงหลักฐานการชําระเงิน  ณ จุดรายงานตัวเข้าสอบ
2. กรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อขอรับการสอบ ณ จุดรายงานตัวเข้าสอบ



เอกสารแนบท้าย หมายเลข 3 
หน้า 1/6 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร ์ที่ 29 ตุลาคม พ.ค. 2565 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 29)  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประเภทโควตา ผลการเรียนดี เพชรช้างเผือก โรงเรียนในชนบท และความสามารถพิเศษ  

 
08.00 - 08.30 น. รายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ (ลานพัก ชั้น 5) 
 เก็บสัมภาระ (ห้อง 29509 ชั้น 5) 
 
08.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29501 - 29507 ชั้น 5) 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต) 
 ประเมินภาวะสุขภาพกาย  (ห้อง 29508 ชั้น 5) 

(พร้อมน าใบรายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์มาด้วย) 
 
13.00 - 17.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29501 - 29507 ชั้น 5) 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต) 
 ประเมินภาวะสุขภาพกาย  (ห้อง 29508 ชั้น 5) 

(พร้อมน าใบรายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์มาด้วย) 
  
   -------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :  
1. เอกสารที่ใช้ในการวัดความพรอ้มและสอบสัมภาษณ์  
 - ดินสอ 2B ปากกา น ายาลบค าผดิ ยางลบ 
 - Portfolio เกียรติบตัร ประกาศนียบัตรต่างๆ 
 - ใบรายงานผลการศึกษา  

- ใบรายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์โรงพยาบาลรัฐ (กรอกข้อมูล ส่วนท่ี 1 - ส่วนท่ี 2 ให้ครบถ้วน)  

 
2. แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าสอบ 

 3. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวสอบที่มรีูปถ่ายของตนเองมาด้วย 
 4. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อหรือ สอบถามรายละเอยีดที่  

ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 708622 
นักวิชาการศึกษา คุณบราลี เอิบอ่ิม (พ่ีปุ๊ก) Line Openchat:  

 



เอกสารแนบท้าย หมายเลข 3 
หน้า 2/6 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร ์ที่ 29 ตุลาคม พ.ค. 2565 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 29)  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประเภทสอบคัดเลือก  

 
08.00 - 08.30 น. รายงานตัว ตรวจสอบสถานที่นั่งสอบก่อนเข้าสอบ (ลานพัก ชั้น 4) 
 เก็บสัมภาระ (ห้อง 29401 ชั้น 4) 

09.00 - 10.45 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานทาง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล (ข้อสอบปรนัย) 

 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต)  
(ห้อง 29409 ชั้น 4) 

11.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29501 - 29507 ชั้น 5) 
 ประเมินภาวะสุขภาพกาย  (ห้อง 29508 ชั้น 5) 

(พร้อมน าใบรายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์มาด้วย) 

13.00 - 17.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29501 - 29507 ชั้น 5) 
 ประเมินภาวะสุขภาพกาย  (ห้อง 29508 ชั้น 5) 

(พร้อมน าใบรายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์มาด้วย) 
   -------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :  
1. เอกสารที่ใช้ในการวัดความพรอ้มและสอบสัมภาษณ์  
 - ดินสอ 2B ปากกา น ายาลบค าผดิ ยางลบ 
 - Portfolio เกียรติบตัร ประกาศนียบัตรต่างๆ 
 - ใบรายงานผลการศึกษา  

- ใบรายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์โรงพยาบาลรัฐ (กรอกข้อมูล ส่วนท่ี 1 - ส่วนท่ี 2 ให้ครบถ้วน)  

 
2. แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าสอบ 

 3. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวสอบที่มรีูปถ่ายของตนเองมาด้วย 
 4. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อหรือ สอบถามรายละเอยีดที่  

ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 708622 
นักวิชาการศึกษา คุณบราลี เอิบอ่ิม (พ่ีปุ๊ก) Line Openchat:  

 
 



เอกสารแนบท้าย หมายเลข 3 
หน้า 3/6 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร ์ที่ 29 ตุลาคม พ.ค. 2565 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 29)  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประเภทโควตา ทายาทหมออนามัย/บุคลากรสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข  

และผลการเรียนดี 
 

08.00 - 08.30 น. รายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ (ลานพัก ชั้น 4) 
 เก็บสัมภาระ (ห้อง 29403 ชั้น 4) 
 
08.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29405 - 29406 ชั้น 4) 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต) 
  
13.00 - 17.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29405 - 29406 ชั้น 4) 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต) 
  
   -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เอกสารที่ใช้ในการวัดความพรอ้มและสอบสัมภาษณ์  
 - ดินสอ 2B ปากกา น ายาลบค าผดิ ยางลบ 
 - Portfolio เกียรติบตัร ประกาศนียบัตรต่างๆ 
 - ใบรายงานผลการศึกษา  
2. แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าสอบ 

 3. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวสอบที่มรีูปถ่ายของตนเองมาด้วย 
 4. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อหรือ สอบถามรายละเอยีดที่  

ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 708622 
นักวิชาการศึกษา คุณบราลี เอิบอ่ิม (พ่ีปุ๊ก) Line Openchat:  
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ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร ์ที่ 29 ตุลาคม พ.ค. 2565 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 29)  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประเภทสอบคัดเลือก 

 

08.00 - 08.30 น. รายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ (ลานพัก ชั้น 4) 
 เก็บสัมภาระ (ห้อง 29403 ชั้น 4) 
 
09.00 - 10.45 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานทาง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล (ข้อสอบปรนัย) 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต)  

(ห้อง 29408 ชั้น 4) 
 
11.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29405 - 29406 ชั้น 4) 
 
13.00 - 17.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29405 - 29406 ชั้น 4) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เอกสารที่ใช้ในการวัดความพรอ้มและสอบสัมภาษณ์  
 - ดินสอ 2B ปากกา น ายาลบค าผดิ ยางลบ 
 - Portfolio เกียรติบตัร ประกาศนียบัตรต่างๆ 
 - ใบรายงานผลการศึกษา  
2. แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าสอบ 

 3. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวสอบที่มรีูปถ่ายของตนเองมาด้วย 
 4. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อหรือ สอบถามรายละเอยีดที่  

ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 708622 
นักวิชาการศึกษา คุณบราลี เอิบอ่ิม (พ่ีปุ๊ก) Line Openchat:  
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ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร ์ที่ 29 ตุลาคม พ.ค. 2565 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 29)  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประเภทโควตา ทายาทหมอไทยและสมุนไพร นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

และผลการเรียนดี 
 

08.00 - 08.30 น. รายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ (ลานพัก ชั้น 4) 
 เก็บสัมภาระ (ห้อง 29402 ชั้น 4) 
 
10.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29407 ชั้น 4) 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต) 
  
   -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เอกสารที่ใช้ในการวัดความพรอ้มและสอบสัมภาษณ์  
 - ดินสอ 2B ปากกา น ายาลบค าผดิ ยางลบ 
 - Portfolio เกียรติบตัร ประกาศนียบัตรต่างๆ 
 - ใบรายงานผลการศึกษา  
2. แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าสอบ 

 3. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวสอบที่มรีูปถ่ายของตนเองมาด้วย 
 4. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อหรือ สอบถามรายละเอยีดที่  

ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 708622 
นักวิชาการศึกษา คุณบราลี เอิบอิม่ (พ่ีปุ๊ก) Line Openchat:  
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ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร ์ที่ 29 ตุลาคม พ.ค. 2565 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 29)  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประเภทสอบคัดเลือก 

 

08.00 - 08.30 น. รายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ (ลานพัก ชั้น 4) 
 เก็บสัมภาระ (ห้อง 29402 ชั้น 4) 
 
09.00 - 10.00 น. สอบวัดความรู้พื้นฐาน 
 ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต (ชุดแบบสอบถามทางสุขภาพจิต)  

(ห้อง 29407 ชั้น 4) 
 
10.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ห้อง 29407 ชั้น 4) 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เอกสารที่ใช้ในการวัดความพรอ้มและสอบสัมภาษณ์  
 - ดินสอ 2B ปากกา น ายาลบค าผดิ ยางลบ 
 - Portfolio เกียรติบตัร ประกาศนียบัตรต่างๆ 
 - ใบรายงานผลการศึกษา  
2. แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าสอบ 

 3. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวสอบที่มรีูปถ่ายของตนเองมาด้วย 
 4. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อหรือ สอบถามรายละเอยีดที่  

ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 708622 
นักวิชาการศึกษา คุณบราลี เอิบอิม่ (พ่ีปุ๊ก) Line Openchat:  
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