
   
 

 
 
 

 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 3  
------------------------------------------------------ 

ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่งรายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก รอบท่ี 3  บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด าเนินการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ขอให้มีที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้ารายงานตัวเวลา 8.30 – 9.30 น.และเข้า
รับการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น. (สถานที่รายงานตัวและสถานที่คัดเลือกตามประกาศแนบท้าย) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โทรศัพท์ 032-493279, 032-493312 
http://acad.pbru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครที่มีปัญหายืนยันสิทธิ์กับ ทปอ.ไม่ทัน หรือยืนยันไม่ส าเร็จ สามารถติดต่อขอเข้าสอบที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 9.30 น. 
 

http://acad.pbru.ac.th/
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ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชา

1 613000283 นางสาว  ปิยนุช          นิรภัย                 การศึกษาปฐมวัย
2 613006270 นางสาว  โยษิตา          ฉิมเช้ือ                 การศึกษาปฐมวัย
3 613006447 นางสาว  เกศิณี           จิตเสนาะ             การศึกษาปฐมวัย
4 613021613 นางสาว  ปุญญพัฒน์    อย่างสง่า              การศึกษาปฐมวัย
5 613035703 นางสาว  เสาวลักษณ์    สาครเจริญ            การศึกษาปฐมวัย
6 613040801 นางสาว  กรรณิกา       จินดาเจ่ีย             การศึกษาปฐมวัย
7 613041773 นางสาว  รสสุคนธ์       โสบุตร                การศึกษาปฐมวัย
8 613057582 นางสาว  ศศิกานต์       คงทอง                การศึกษาปฐมวัย
9 613057648 นางสาว  บุหงา           นาคศรี                การศึกษาปฐมวัย
10 613063010 นางสาว  ชลลดา         สร้อยสุวรรณ         การศึกษาปฐมวัย
11 613070177 นางสาว  ดวงกมล        จันทร์ณรงค์          การศึกษาปฐมวัย
12 613071308 นางสาว  พรพิมล        พุมนวล               การศึกษาปฐมวัย
13 613075106 นางสาว  กัญญานุช      สายสุด                การศึกษาปฐมวัย
14 613082234 นางสาว  ศิริรัตน์         วิยาสิงห์               การศึกษาปฐมวัย
15 613083376 นางสาว  ณัฐชยา         พุ่มคง                  การศึกษาปฐมวัย
16 613083598 นางสาว  อริสา           พูลลาภ                การศึกษาปฐมวัย
17 613088547 นางสาว  จิราพร         บริพธ์                  การศึกษาปฐมวัย
18 613089746 นางสาว  กัลยา           กระแส                การศึกษาปฐมวัย
19 613090829 นางสาว  ลักษณพร      คงบัน                  การศึกษาปฐมวัย
20 613092218 นางสาว  ซอบีรีณย์      เเมเลาะปากา        การศึกษาปฐมวัย
21 613093737 นางสาว  นิกิต้า           บินนิมะ               การศึกษาปฐมวัย
22 613095151 นางสาว  อรุโณทัย       ชูช่อเกตุ               การศึกษาปฐมวัย
23 613095250 นางสาว  นาวาล         ปล่องหอย            การศึกษาปฐมวัย
24 613096464 นางสาว  สอฟียะห์       ยูโซ๊ะ                  การศึกษาปฐมวัย
25 613100600 นางสาว  กัณฐมณี       ทิพย์ยอเเล๊ะ          การศึกษาปฐมวัย
26 613101341 นางสาว  นุรอินซาน     เวาะหลง              การศึกษาปฐมวัย
27 613103304 นางสาว  นัฐธิยา         แซ่ด่าน                การศึกษาปฐมวัย
28 613103862 นางสาว  สุไฮลา          มือละ                  การศึกษาปฐมวัย
29 613108140 นางสาว  นาซีเร๊าะ       ตาเล๊ะ                 การศึกษาปฐมวัย
30 613108738 นางสาว  พิลาวรรณ     ปัญญาสม             การศึกษาปฐมวัย
31 613109622 นางสาว  โรจณีย์         แมเหาะ               การศึกษาปฐมวัย
32 613111134 นางสาว  วิภาวี           แซ่ฉ่ัว                  การศึกษาปฐมวัย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 921 คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 2/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

33 613112315 นางสาว  ณัชชา          จันทร์เมฆ             การศึกษาปฐมวัย
34 613112740 นางสาว  สุภาพร         บัวเฮง                 การศึกษาปฐมวัย
35 613114917 นางสาว  จามจุรี         มิทะลา                การศึกษาปฐมวัย
36 613119178 นางสาว  อุทัยวรรณ     นามนก                การศึกษาปฐมวัย
37 613122610 นางสาว  ศิรประภา      ไตรพรม               การศึกษาปฐมวัย
38 613123053 นางสาว  อารีซา          สาและ                การศึกษาปฐมวัย
39 613123155 นางสาว  อรุณี            รุ่งโรจน์                การศึกษาปฐมวัย
40 613125183 นางสาว  สุกัญญา        แดสา                  การศึกษาปฐมวัย
41 613127043 นางสาว  นูรีตา           ดอเลาะ               การศึกษาปฐมวัย
42 613128546 นางสาว  ภาวดี           เห็นแก้ว               การศึกษาปฐมวัย
43 613129679 นางสาว  ศิริภาพร       ไกรษร                 การศึกษาปฐมวัย
44 613131033 นางสาว  สุนิสา           แซ่สือ                  การศึกษาปฐมวัย
45 613131240 นางสาว  กัสพีนี          ปูเต๊ะ                  การศึกษาปฐมวัย
46 613131370 นางสาว  ซูปีย๊ะห์         มือลี                   การศึกษาปฐมวัย
47 613133009 นางสาว  ปิยาภรณ์      ไชยรัตน์               การศึกษาปฐมวัย
48 613133188 นางสาว  ศศิภา           แย้มอินทร์            การศึกษาปฐมวัย
49 613136639 นางสาว  นัสรียะห์       เจ๊ะฮะ                 การศึกษาปฐมวัย
50 613137372 นางสาว  สุภาวดี         ไกรเลิศ                การศึกษาปฐมวัย
51 613147055 นางสาว  ฟิตรียาณี       ยามา                  การศึกษาปฐมวัย
52 613151747 นางสาว  มาวริน         วารินทร์               การศึกษาปฐมวัย
53 613152315 นางสาว  ปริยาภัทร      คําแดง                การศึกษาปฐมวัย
54 613156825 นางสาว  กนิษฐา         ป่ินชูทอง              การศึกษาปฐมวัย
55 613158129 นางสาว  หัสยา           มีสุขมาก              การศึกษาปฐมวัย
56 613161064 นางสาว  อามัล           มะโย๊ะ                 การศึกษาปฐมวัย
57 613161160 นางสาว  สุรยาณี         สะนิ                   การศึกษาปฐมวัย
58 613162559 นาย       ชนาศักดิ์       อย่างยอดเยี่ยม       การศึกษาปฐมวัย

1 613001009 นาย       ธนัท            แก่นเมือง             พลศึกษา
2 613003167 นาย       กิตติพิชญ์      มณฑิราช             พลศึกษา
3 613028995 นาย       ฐิติกร           ทิณพัฒน์              พลศึกษา
4 613036936 นาย       ธนาวุฒิ         เครสตรี               พลศึกษา
5 613088121 นาย       ธนภัทร         แก้วกัลยา             พลศึกษา
6 613089752 นาย       ณัฐนนท์        ตนุภัทรพร            พลศึกษา
7 613092482 นาย       ธีรภัทร         เทียนประชา          พลศึกษา

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารอเนกประสงค์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.
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ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

8 613096104 นางสาว  ณัฐธิศา         มากแก้ว              พลศึกษา
9 613127093 นางสาว  กุลธิดา         อนันตะบุตร          พลศึกษา
10 613128334 นาย       สรัล             อ้อยแดง              พลศึกษา
11 613130265 นางสาว  สมฤดี          บุษบงค์               พลศึกษา
12 613137194 นางสาว  อภิญญา        พุทธสอน             พลศึกษา
13 613143426 นาย       สิทธิชัย         สายชนะ              พลศึกษา
14 613144760 นาย       ญาณวุฒิ       หนูเจริญ              พลศึกษา
15 613146205 นางสาว  ณัฐนิชา        เรืองศิลป์             พลศึกษา
16 613149180 นางสาว  วาสนา         เทศกล่ัน              พลศึกษา
17 613150104 นางสาว  พรนภัส        ทองประทุม          พลศึกษา
18 613152347 นาย       ทศพร          ทองแผ่น              พลศึกษา
19 613154104 นาย       วรพล           แสงวณิช              พลศึกษา
20 613162715 นาย       ธีรวัต           บุษบา                 พลศึกษา
21 613162727 นาย       ณรงค์กรณ์     บัวล้อม                พลศึกษา

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 4/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613091021 นางสาว  ผุสดี            ทรัพย์ประมูล         การพัฒนาชุมชน
2 613114481 นางสาว  อาทิตยา       กล่ินน้อย              การพัฒนาชุมชน
3 613161571 นาย       เมธัส            วัดโลก                 การพัฒนาชุมชน
4 613163924 นาย       ณัฏฐกร        ศรีสกุล                การพัฒนาชุมชน

1 613000197 นาย       สหัสวรรษ      อุประ                  นิติศาสตร์
2 613007737 นาย       ธนวัฒน์        เนียมมูล               นิติศาสตร์
3 613007785 นาย       ดลดนัย         ตาละลักษณ์          นิติศาสตร์
4 613017904 นาย       กฤษณะ        ขันแก้ว                นิติศาสตร์
5 613074973 นาย       อําพล           ถนอมลิขิตวงศ์       นิติศาสตร์
6 613111088 นาย       เพ็ญเพชร      บุตรโสภา             นิติศาสตร์
7 613111955 นาย       ณัฐพนธ์        จันทร์หลิน            นิติศาสตร์
8 613122706 นาย       รติชนน์         ต่างประเทศ          นิติศาสตร์
9 613125232 นางสาว  กชพรรณ       จันทร์แก้ว            นิติศาสตร์
10 613133814 นาย       นพดล          ขําเขียว               นิติศาสตร์
11 613137894 นาย       ณัฐวุฒิ          อินนุ่น                 นิติศาสตร์
12 613141176 นาย       อติวิชญ์        เดิมรัตนกุล           นิติศาสตร์
13 613143214 นาย       พรพิบูลย์       ปาสาตัง               นิติศาสตร์
14 613145681 นาย       อรรถพล       ปานม่วง              นิติศาสตร์
15 613148210 นาย       พงค์ภัค         ช่อเกตุ                 นิติศาสตร์
16 613152510 นางสาว  ดัลลัชวรรณ    มีวาสนา               นิติศาสตร์
17 613153578 นาย       รามิลศรณ์     ช่ืนอารมณ์            นิติศาสตร์
18 613154104 นาย       วรพล           แสงวณิช              นิติศาสตร์
19 613154589 นาย       ภาสวิชญ์       เกตุสุขํา               นิติศาสตร์

1 613117724 นางสาว  วณิชชา         ม่วงอยู่                บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2 613135172 นาย       ภัทรพล        พึ่งประจวบ           บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1 613008542 นางสาว  ชัชชญา         แซ่โฮ่                  ภาษาจีน
2 613044471 นาย       ธีรวัฒน์         เสรีกัญญาพัฒน์      ภาษาจีน
3 613084741 นาย       ภูบดินทร์      นิ่มน้อย               ภาษาจีน
4 613087249 นางสาว  สหฤทัย        ขุนเหตุ                ภาษาจีน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 5/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

5 613093478 นางสาว  อุรัจฉทา       พรานไพร             ภาษาจีน
6 613094847 นางสาว  เมธาวี          เพิ่มสิน                ภาษาจีน
7 613097060 นางสาว  สุนัฐดา         ตันติศิวกุล            ภาษาจีน
8 613148024 นางสาว  สุวนันท์        กลางประพันธ์        ภาษาจีน
9 613152292 นางสาว  วศินี            วงค์เดช               ภาษาจีน

1 613086549 นางสาว  สุภาภรณ์      พานชะน้อย          ศิลปและการออกแบบ
2 613143007 นางสาว  รุธิรา            ฉํ่าแสง                 ศิลปและการออกแบบ
3 613145681 นาย       อรรถพล       ปานม่วง              ศิลปและการออกแบบ
4 613149318 นางสาว  นางสาว        กุลดา เหลืองทอง    ศิลปและการออกแบบ
5 613162175 นางสาว  ชบาไพร        สมงาม                ศิลปและการออกแบบ
6 613163115 นางสาว  ณตวรรณ      วงษ์สวัสดิ์             ศิลปและการออกแบบ

1 613007785 นาย       ดลดนัย         ตาละลักษณ์          รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
2 613011760 นางสาว  อุมาพร         ทองแท้                รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
3 613016038 นาย       ภูวดี            ดีสุ่น                   รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
4 613017901 นาย       ธนวัฒน์        ผาดศรี                รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
5 613028105 นางสาว  สุดารัตน์       ปุระณะ               รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
6 613037400 นางสาว  สมฤทัย         พันแตง                รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
7 613096999 นาย       อภิรักษ์         ทองสาลี              รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
8 613107435 นางสาว  นริศรา         มณีอินทร์             รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
9 613130332 นาย       นครินทร์       อาจสัญจร            รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
10 613133814 นาย       นพดล          ขําเขียว               รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
11 613138189 นาย       กฤษณะ        เลาประเสริฐ          รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
12 613138992 นาย       ธวัชชัย         อําโพธ์ิศรี             รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
13 613143214 นาย       พรพิบูลย์       ปาสาตัง               รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
14 613146696 นางสาว  ทัชชกร         คงกระเรียน          รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
15 613149527 นางสาว  เกศรา          เกิดรอด               รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
16 613150077 นางสาว  อาภาภัทร     กําพวน                รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
17 613151672 นางสาว  ฟาริดา         ธูปหอม               รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
18 613157070 นาย       ธนภัทร         พลายชลนิตย์         รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)
19 613162564 นางสาว  นันทิดา        มีนาม                 รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

1 613000197 นาย       สหัสวรรษ      อุประ                  รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 6/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

2 613007767 นางสาว  ภาคินี          พวงสันเทียะ          รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
3 613007785 นาย       ดลดนัย         ตาละลักษณ์          รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
4 613009117 นาย       สิวิโรจน์        ศรีอินทรกิจ           รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
5 613057381 นางสาว  บัณฑิตา        อักษรพันธ์            รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
6 613058342 นางสาว  บุลลาพัชร     ปานอ่อน              รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
7 613063425 นางสาว  ณัฐทริกา       ทวิชศรี                รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
8 613078536 นางสาว  กัญญารัตน์    ทองเกิด               รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
9 613093173 นางสาว  ปิยฉัตร         สืบนุช                 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
10 613094033 นางสาว  สมัชญา        เรือนจันทร์           รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
11 613096999 นาย       อภิรักษ์         ทองสาลี              รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
12 613103171 นาย       ศุภกร           ชลิงสุ                  รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
13 613125972 นางสาว  ธิดารัตน์        จันทร์วิเชียร          รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
14 613126966 นางสาว  ธิติมา           จันทร์วิเชียร          รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
15 613132807 นาย       ภิชารัช         นามประเสริฐ        รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
16 613133081 นางสาว  สุธิดา           ช่ืนสวัสดิ์              รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
17 613137894 นาย       ณัฐวุฒิ          อินนุ่น                 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
18 613143214 นาย       พรพิบูลย์       ปาสาตัง               รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
19 613151672 นางสาว  ฟาริดา         ธูปหอม               รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
20 613156603 นาย       พงษ์พิพัฒน์    จันทร์หอม            รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
21 613157070 นาย       ธนภัทร         พลายชลนิตย์         รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
22 613161571 นาย       เมธัส            วัดโลก                 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
23 613163576 นาย       ณัฐพงศ์        หุ่นงาม                รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)

1 613008299 นางสาว  กิรณา          ม่วงสี                  การท่องเที่ยวและโรงแรม
2 613018330 นางสาว  ชลดา           คําอุบล                การท่องเที่ยวและโรงแรม
3 613022706 นางสาว  พรทิพย์        รณไชยพัฒนา        การท่องเที่ยวและโรงแรม
4 613026196 นางสาว  ณัฐณิชา        กิจชํานาญ            การท่องเที่ยวและโรงแรม
5 613028878 นางสาว  วารุณีย์         ยะฝ้ัน                  การท่องเที่ยวและโรงแรม
6 613041156 นางสาว  เจนจิรา        แก้วตา                การท่องเที่ยวและโรงแรม
7 613058795 นางสาว  กุลิสรา         เจียวก๊ก               การท่องเที่ยวและโรงแรม
8 613063010 นางสาว  ชลลดา         สร้อยสุวรรณ         การท่องเที่ยวและโรงแรม
9 613078536 นางสาว  กัญญารัตน์    ทองเกิด               การท่องเที่ยวและโรงแรม
10 613083598 นางสาว  อริสา           พูลลาภ                การท่องเที่ยวและโรงแรม
11 613093478 นางสาว  อุรัจฉทา       พรานไพร             การท่องเที่ยวและโรงแรม

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 7/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

12 613096280 นาย       สุรพัศ           บุญประเสริฐ         การท่องเที่ยวและโรงแรม
13 613107435 นางสาว  นริศรา         มณีอินทร์             การท่องเที่ยวและโรงแรม
14 613146083 นางสาว  ภวรัญชน์       จิตต์กลาง             การท่องเที่ยวและโรงแรม
15 613147211 นางสาว  วรัญญา        มณีพันธ์               การท่องเที่ยวและโรงแรม
16 613149180 นางสาว  วาสนา         เทศกล่ัน              การท่องเที่ยวและโรงแรม
17 613162208 นางสาว  กาญจนา       กสิโอฬาร             การท่องเที่ยวและโรงแรม

1 613085825 นาย       พุฒิพงศ์        อทิตยกุล              อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
2 613146083 นางสาว  ภวรัญชน์       จิตต์กลาง             อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
3 613148595 นางสาว  อมรทิพย์       ไชยรบ                 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

1 613000197 นาย       สหัสวรรษ      อุประ                  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 613006270 นางสาว  โยษิตา          ฉิมเช้ือ                 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 613056116 นางสาว  ณัฐฐา           ม่วงนาค               ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4 613102700 นางสาว  ธิติมา           น่วมนวล              ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5 613110306 นางสาว  ณัฐธิดา         สินพูล                 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6 613110542 นาย       พงศรัตน์       รัตนธรรม             ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 613000735 นางสาว  ลลิล            เจริญลาภ             ภาษาไทย
2 613001122 นางสาว  วราภรณ์       ทวีสุข                  ภาษาไทย
3 613006447 นางสาว  เกศิณี           จิตเสนาะ             ภาษาไทย
4 613010656 นาย       เสฎฐวุฒิ       พลวิชัย                ภาษาไทย
5 613012814 นางสาว  ศศิธร           ตรีพิมล                ภาษาไทย
6 613016038 นาย       ภูวดี            ดีสุ่น                   ภาษาไทย
7 613027669 นางสาว  ณัฐชยา         พวงสน                ภาษาไทย
8 613035437 นาย       สุวิศิษฎ์         เปล่งรัตน์             ภาษาไทย
9 613042548 นางสาว  ภาวนา         ตั้งอารมย์             ภาษาไทย
10 613043894 นางสาว  ชลณิศ          อุระช่ืน                ภาษาไทย
11 613044403 นาย       วุฒิภัทร        วงษ์พิทักษ์            ภาษาไทย
12 613057332 นางสาว  รัชนีกร         หนาแน่น              ภาษาไทย
13 613057381 นางสาว  บัณฑิตา        อักษรพันธ์            ภาษาไทย
14 613058460 นางสาว  ขวัญเรือน      ตะเภาทอง            ภาษาไทย
15 613063247 นางสาว  ไซมาเดียนา   มะบู                   ภาษาไทย
16 613068066 นาย       นฤพล          สุวรรณะ              ภาษาไทย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 8/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

17 613082234 นางสาว  ศิริรัตน์         วิยาสิงห์               ภาษาไทย
18 613083819 นางสาว  ปรียานุช       อารมณ์เมือง          ภาษาไทย
19 613090312 นาย       ศรศิลป์         ยศราวาส             ภาษาไทย
20 613094606 นางสาว  กนกพร         ทับทิมดี               ภาษาไทย
21 613094718 นาย       กอบชัย         ปรีชาพงษ์            ภาษาไทย
22 613095416 นางสาว  อัครมณี        นิยมแก้ว              ภาษาไทย
23 613100600 นางสาว  กัณฐมณี       ทิพย์ยอเเล๊ะ          ภาษาไทย
24 613101748 นางสาว  สมัญญา        เงาแก้ว                ภาษาไทย
25 613114481 นางสาว  อาทิตยา       กล่ินน้อย              ภาษาไทย
26 613117724 นางสาว  วณิชชา         ม่วงอยู่                ภาษาไทย
27 613126257 นางสาว  อัสมานี         โต๊ะมง                 ภาษาไทย
28 613129711 นาย       รณกฤต        รักษารักษ์             ภาษาไทย
29 613134709 นางสาว  สุภาวดี         สุภาพ                 ภาษาไทย
30 613134911 นางสาว  ธิติมา           สิงห์ทอง              ภาษาไทย
31 613135172 นาย       ภัทรพล        พึ่งประจวบ           ภาษาไทย
32 613138087 นางสาว  นิรุสมี           วาโมง                 ภาษาไทย
33 613145113 นางสาว  ชลิดา           โชติพันธ์              ภาษาไทย
34 613149366 นางสาว  สุทราทิพย์     พิมพ์สุข               ภาษาไทย
35 613153536 นางสาว  ดลนภา         อาจสัญจร            ภาษาไทย
36 613155475 นางสาว  สุดารัตน์       ภักดี                   ภาษาไทย

1 613001889 นางสาว  นิรมล           คําสอน                ภาษาอังกฤษ
2 613006270 นางสาว  โยษิตา          ฉิมเช้ือ                 ภาษาอังกฤษ
3 613006966 นางสาว  ลภัสรดา       บุญช่ืน                 ภาษาอังกฤษ
4 613014632 นาย       พงศภัค         กมลศรี                ภาษาอังกฤษ
5 613028105 นางสาว  สุดารัตน์       ปุระณะ               ภาษาอังกฤษ
6 613056116 นางสาว  ณัฐฐา           ม่วงนาค               ภาษาอังกฤษ
7 613056943 นางสาว  ปนัดดา         สอนพันธ์              ภาษาอังกฤษ
8 613060382 นาย       อภิชาติ         ประสพเนตร         ภาษาอังกฤษ
9 613071808 นางสาว  ชนกนันท์      แก้วจินดา             ภาษาอังกฤษ
10 613090354 นาย       นริศ            กัณทวีชัย             ภาษาอังกฤษ
11 613095582 นางสาว  รัตนาวลี        บุญสิทธ์ิ               ภาษาอังกฤษ
12 613097361 นางสาว  ภัทรพร         โชวเกียรติรุ่ง          ภาษาอังกฤษ
13 613104719 นางสาว  พรพรรณ       อยู่เป่ียม               ภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 9/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

14 613111156 นางสาว  พิมพ์มาดา     แดงเสียงดัง           ภาษาอังกฤษ
15 613117724 นางสาว  วณิชชา         ม่วงอยู่                ภาษาอังกฤษ
16 613123990 นางสาว  ศศิธร           ทับทิมเพียร           ภาษาอังกฤษ
17 613138041 นางสาว  กูซูไวบะห์      หมะกาเซ็ง            ภาษาอังกฤษ
18 613145492 นางสาว  กานต์ณิชา     แจ้งเรือง              ภาษาอังกฤษ
19 613146205 นางสาว  ณัฐนิชา        เรืองศิลป์             ภาษาอังกฤษ
20 613147211 นางสาว  วรัญญา        มณีพันธ์               ภาษาอังกฤษ
21 613148311 นางสาว  ทิพวรรณ       พันเเตง                ภาษาอังกฤษ
22 613159103 นางสาว  ทักษิณา        เดชอรัญ              ภาษาอังกฤษ
23 613159104 นางสาว  ซูเรียนี          บินบือราเฮง          ภาษาอังกฤษ

1 613014410 นาย       สิริวัฒน์        บุญกําเนิด            นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
2 613123857 นาย       ภาคิน          คําบุบผา              นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)

1 613010054 นาย       ณัฐวุฒิ          ชูดอกไม้              นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
2 613124264 นางสาว  ปรียานุช       เย็นเปิง                นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)

1 613010428 นางสาว  กรรณิการ์      วงษ์สง่า               นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง)
2 613011832 นาย       อดิศร           จันทร์โก๊ะ             นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง)
3 613056857 นางสาว  น้ําทิพย์        นิยมเวช               นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง)
4 613095337 นางสาว  ศุภาพิชญ์      ปานบุญ               นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง)
5 613134529 นางสาว  มัลลิกา         คชาชัย                นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง)
6 613149366 นางสาว  สุทราทิพย์     พิมพ์สุข               นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง)

1 613012693 นางสาว  เอมอร          พุ่มชะโก              สังคมศึกษา
2 613024319 นางสาว  ธนัญญา        พวงส้ัน                สังคมศึกษา
3 613027669 นางสาว  ณัฐชยา         พวงสน                สังคมศึกษา
4 613037898 นางสาว  สิริกัญญา      บางหลวง             สังคมศึกษา
5 613044746 นางสาว  ณัฐพร          ปัญญาสวรรค์        สังคมศึกษา
6 613051155 นางสาว  จิรษา           ธูปทอง                สังคมศึกษา
7 613055366 นางสาว  กนิศฐา         ทองสุขเจริญ         สังคมศึกษา
8 613057381 นางสาว  บัณฑิตา        อักษรพันธ์            สังคมศึกษา
9 613063068 นางสาว  กมลรัตน์       เสนาสวัสดิ์            สังคมศึกษา
10 613066855 นางสาว  กนกวรรณ     เมฆจันทร์             สังคมศึกษา

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 10/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

11 613075531 นางสาว  ธนัชญา         แสงโพลง             สังคมศึกษา
12 613078281 นาย       เจษฎาภรณ์    รอดระกํา             สังคมศึกษา
13 613082234 นางสาว  ศิริรัตน์         วิยาสิงห์               สังคมศึกษา
14 613082907 นาย       นที              ฉิมทัต                 สังคมศึกษา
15 613083819 นางสาว  ปรียานุช       อารมณ์เมือง          สังคมศึกษา
16 613096185 นางสาว  อนุสรา         ช่วยเพชร             สังคมศึกษา
17 613098294 นางสาว  เปรมกมล      มาคล้าย               สังคมศึกษา
18 613098918 นางสาว  ฐิติพร           สระพล                สังคมศึกษา
19 613117724 นางสาว  วณิชชา         ม่วงอยู่                สังคมศึกษา
20 613124453 นางสาว  สุภาภรณ์      แก้วสระแสน         สังคมศึกษา
21 613128440 นาย       อโณชา         แซ่เล้า                 สังคมศึกษา
22 613129711 นาย       รณกฤต        รักษารักษ์             สังคมศึกษา
23 613133009 นางสาว  ปิยาภรณ์      ไชยรัตน์               สังคมศึกษา
24 613133188 นางสาว  ศศิภา           แย้มอินทร์            สังคมศึกษา
25 613136462 นางสาว  จิตรา           ภูมิอักโข              สังคมศึกษา
26 613137372 นางสาว  สุภาวดี         ไกรเลิศ                สังคมศึกษา
27 613140646 นางสาว  สกุลกาญจน์   มุนิปภา               สังคมศึกษา
28 613145681 นาย       อรรถพล       ปานม่วง              สังคมศึกษา
29 613146218 นางสาว  กมลพรรณ     พันธุเมฆ              สังคมศึกษา
30 613146829 นางสาว  นิรชา           ปัตไตร                สังคมศึกษา
31 613153536 นางสาว  ดลนภา         อาจสัญจร            สังคมศึกษา

1 613044746 นางสาว  ณัฐพร          ปัญญาสวรรค์        ศิลปศึกษา
2 613056896 นางสาว  ขนิษฐา         แสงสาคร             ศิลปศึกษา
3 613074973 นาย       อําพล           ถนอมลิขิตวงศ์       ศิลปศึกษา
4 613147607 นางสาว  วรพิชชา        เปล่ืองชนะ           ศิลปศึกษา
5 613150230 นางสาว  อรสา           เจาจารึก              ศิลปศึกษา
6 613153578 นาย       รามิลศรณ์     ช่ืนอารมณ์            ศิลปศึกษา

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 11/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613009445 นาย       ธิติสรณ์         ส่ีเหรียญน้อย         นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2 613041156 นางสาว  เจนจิรา        แก้วตา                นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
3 613098294 นางสาว  เปรมกมล      มาคล้าย               นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
4 613106860 นาย       สุวิชน           พุทธพันธ์             นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
5 613129201 นาย       ณัฐวุฒิ          แดงพยนต์            นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
6 613137194 นางสาว  อภิญญา        พุทธสอน             นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1 613163115 นางสาว  ณตวรรณ      วงษ์สวัสดิ์             นิเทศศาสตร์(ส่ือสารการแสดง)

1 613005769 นาย       ศรปราชญ์     คําหอม                การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
2 613009117 นาย       สิวิโรจน์        ศรีอินทรกิจ           การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
3 613014767 นางสาว  เบญจวรรณ    เขตวิชชา              การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
4 613079922 นาย       ธนพนท์        ชูพัฒน์                การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
5 613083985 นาย       รุ่งอรุณ         ปอทเจส              การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
6 613085940 นางสาว  เบญญาพร     พ่วงจารีย์             การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
7 613091021 นางสาว  ผุสดี            ทรัพย์ประมูล         การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
8 613147688 นางสาว  กัณหา          ทับทิม                 การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
9 613147695 นางสาว  ณัฐตชา         อ่อนนวล              การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
10 613149832 นางสาว  อริสรา          เพ็งกับหนู             การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
11 613150936 นางสาว  ภาวิตา         เหมือนวงษ์           การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
12 613151672 นางสาว  ฟาริดา         ธูปหอม               การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
13 613162531 นาย       กัมปนาท       หอสว่างวงศ์          การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
14 613163433 นาย       นรินทร์         เอี่ยมสอาด           การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

1 613014767 นางสาว  เบญจวรรณ    เขตวิชชา              การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
2 613057050 นางสาว  ณัฐณิชา        เฮ็งสวสดิ์              การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
3 613058795 นางสาว  กุลิสรา         เจียวก๊ก               การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
4 613083985 นาย       รุ่งอรุณ         ปอทเจส              การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
5 613107435 นางสาว  นริศรา         มณีอินทร์             การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
6 613133424 นางสาว  กนกวรรณ     ทองไทย               การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
7 613137093 นาย       ณัฐชนน        พหุพันธ์               การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
8 613146825 นางสาว  ชนาพร         บุญประเสริฐ         การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 12/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

9 613162531 นาย       กัมปนาท       หอสว่างวงศ์          การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
10 613162715 นาย       ธีรวัต           บุษบา                 การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
11 613162727 นาย       ณรงค์กรณ์     บัวล้อม                การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

1 613014172 นางสาว  พิมพ์ชนก      เอียดน้อย             การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
2 613014767 นางสาว  เบญจวรรณ    เขตวิชชา              การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

1 613058795 นางสาว  กุลิสรา         เจียวก๊ก               การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
2 613162531 นาย       กัมปนาท       หอสว่างวงศ์          การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

1 613082213 นาย       เฉลิมพล        พรมมะ                การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2 613130450 นางสาว  สุทธิดา         จันดารักษ์            การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
3 613158297 นางสาว  ลักษิกา         อินทร์เถื่อน           การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
4 613162531 นาย       กัมปนาท       หอสว่างวงศ์          การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

1 613083985 นาย       รุ่งอรุณ         ปอทเจส              การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
2 613155418 นาย       ณัชพล          ทองดอนพุ่ม          การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

1 613010373 นางสาว  ปิยะธิดา       เอี่ยมเพชร            บัญชี
2 613013382 นางสาว  บงกช           น้อยเจริญ             บัญชี
3 613014172 นางสาว  พิมพ์ชนก      เอียดน้อย             บัญชี
4 613014767 นางสาว  เบญจวรรณ    เขตวิชชา              บัญชี
5 613024622 นางสาว  อนงค์นุช       ทวนประชุม          บัญชี
6 613060991 นางสาว  เจนจิรา        ฤทธ์ิบัว                บัญชี
7 613071308 นางสาว  พรพิมล        พุมนวล               บัญชี
8 613082762 นาย       จักรีวงศ์        วัฒนสาครศิริ         บัญชี
9 613092908 นาย       ธีรดนย์         กมลปราโมทย์        บัญชี
10 613094592 นางสาว  จริยา           ทองกลัด              บัญชี
11 613098288 นาย       ณฐกร          ทองสมนึก            บัญชี
12 613101090 นาย       วิศรุจ           บุญประเสริฐ         บัญชี
13 613135172 นาย       ภัทรพล        พึ่งประจวบ           บัญชี
14 613146205 นางสาว  ณัฐนิชา        เรืองศิลป์             บัญชี
15 613152934 นาย       คณาเชษฐ์      ศรีพนมวัลย์          บัญชี
16 613158297 นางสาว  ลักษิกา         อินทร์เถื่อน           บัญชี

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 13/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613017234 นาย       ชุติวัต           อริยะเดช             เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
2 613019068 นางสาว  มัทยา           กล่ันกุหลาบ          เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
3 613090827 นาย       กีรติ             ขวัญเรือน             เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
4 613091173 นาย       ธนกร           พรายศรี               เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
5 613102700 นางสาว  ธิติมา           น่วมนวล              เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
6 613133009 นางสาว  ปิยาภรณ์      ไชยรัตน์               เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
7 613148262 นาย       รามณรงค์      แพงดี                  เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร
8 613152794 นางสาว  จิราภา          คงจุติ                  เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

1 613122568 นางสาว  ปิยภรณ์        รถจันทร์              อาหารและโภชนาการประยุกต์
2 613148262 นาย       รามณรงค์      แพงดี                  อาหารและโภชนาการประยุกต์
3 613149180 นางสาว  วาสนา         เทศกล่ัน              อาหารและโภชนาการประยุกต์

1 613009403 นางสาว  ปิยธิดา         จีนเทียน              คณิตศาสตร์
2 613009752 นางสาว  พิมพกานต์     นพคุณ                คณิตศาสตร์
3 613019426 นางสาว  อชรายุ         ไชยมงคล             คณิตศาสตร์
4 613035703 นางสาว  เสาวลักษณ์    สาครเจริญ            คณิตศาสตร์
5 613056318 นางสาว  กนกกร         จะเกร็ง                คณิตศาสตร์
6 613072902 นางสาว  วราลี           หอมเกษร             คณิตศาสตร์
7 613087834 นางสาว  นินาเดียร์      รักแก้ว                คณิตศาสตร์
8 613095803 นางสาว  อาทิตยา       ยืนยิ่ง                  คณิตศาสตร์
9 613124264 นางสาว  ปรียานุช       เย็นเปิง                คณิตศาสตร์
10 613143969 นางสาว  สิริยากร        สุบงกฎ                คณิตศาสตร์
11 613148614 นางสาว  แพรวนภา     วงค์เณร               คณิตศาสตร์
12 613152934 นาย       คณาเชษฐ์      ศรีพนมวัลย์          คณิตศาสตร์
13 613158129 นางสาว  หัสยา           มีสุขมาก              คณิตศาสตร์
14 613159975 นางสาว  จิรนันท์         แก้วสอาด             คณิตศาสตร์

1 613028105 นางสาว  สุดารัตน์       ปุระณะ               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 613095416 นางสาว  อัครมณี        นิยมแก้ว              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 613006447 นางสาว  เกศิณี           จิตเสนาะ             เคมี

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 14/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

2 613092878 นาย       อนุชิต          มาศิริ                  เคมี
3 613093159 นางสาว  กวีวรรณ       เช้ือบ้านเกาะ         เคมี

1 613012693 นางสาว  เอมอร          พุ่มชะโก              ชีวิทยา
2 613056205 นางสาว  จุฑามาส       กาญจนวราภรณ์     ชีวิทยา
3 613095280 นางสาว  จารุวรรณ      แพน้อย               ชีวิทยา
4 613145492 นางสาว  กานต์ณิชา     แจ้งเรือง              ชีวิทยา

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 15/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613146845 นางสาว  สุวรรณา       เมฆขยาย             การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา

1 613077796 นาย       ปฏิพัทธ์        ไสยดี                  สัตวศาสตร์
2 613087370 นางสาว  นุชธิวา         สองสาย               สัตวศาสตร์
3 613148276 นาย       ธนธรณ์         พันนะ                 สัตวศาสตร์
4 613163905 นาย       เรวัต            ขันน้อย               สัตวศาสตร์

1 613117809 นางสาว  ธันยพร         บุญรอด               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 613157945 นางสาว  จุฑารัตน์       ถึงเสียบญวน         เกษตรศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 16/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613154104 นาย       วรพล           แสงวณิช              วิศวกรรมพลังงาน

1 613077553 นาย       จักรพงษ์       ชุติรัมย์                วิศวกรรมเคร่ืองกล
2 613088531 นาย       บุญทนาย      จุ้ยอิน                 วิศวกรรมเคร่ืองกล

1 613144799 นาย       ธนาเทพ        กตเวทวารักษ์        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 613154104 นาย       วรพล           แสงวณิช              เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 613028469 นาย       เอกรินทร์      อนุสนธ์ิ                สถาปัตยกรรมภายใน
2 613074973 นาย       อําพล           ถนอมลิขิตวงศ์       สถาปัตยกรรมภายใน
3 613081366 นาย       ยงศิลป์         อ่วมสําอางค์          สถาปัตยกรรมภายใน
4 613089578 นาย       ศุภวิชญ์        ม่วงไหมทอง          สถาปัตยกรรมภายใน
5 613137857 นาย       ธนดล           นาดี                   สถาปัตยกรรมภายใน
6 613143139 นาย       จิรภัทร         นามเดช               สถาปัตยกรรมภายใน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 17/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613004050 นาย       มนัญชัย        กิตติธนเกษม         วิทยาการคอมพิวเตอร์
2 613025861 นาย       อภิเชษฐ์        ตาสว่าง               วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 613094611 นาย       วชิราวุธ        หลอดทอง            วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 613138217 นาย       นวมินทร์       ตรีนรินทร์            วิทยาการคอมพิวเตอร์

1 613137093 นาย       ณัฐชนน        พหุพันธ์               คอมพิวเตอร์ประยุกต์(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)

1 613009117 นาย       สิวิโรจน์        ศรีอินทรกิจ           คอมพิวเตอร์
2 613009174 นาย       ปราโมทย์      สุขเสน                คอมพิวเตอร์
3 613036471 นาย       ภคิน            เลิศพันธ์               คอมพิวเตอร์
4 613074973 นาย       อําพล           ถนอมลิขิตวงศ์       คอมพิวเตอร์
5 613104009 นาย       วราพงค์        ชูเกียรติ               คอมพิวเตอร์
6 613132527 นาย       พุฒิพันธ์ุ        พันธ์ุประจวบ         คอมพิวเตอร์
7 613135172 นาย       ภัทรพล        พึ่งประจวบ           คอมพิวเตอร์
8 613137093 นาย       ณัฐชนน        พหุพันธ์               คอมพิวเตอร์
9 613145681 นาย       อรรถพล       ปานม่วง              คอมพิวเตอร์
10 613152934 นาย       คณาเชษฐ์      ศรีพนมวัลย์          คอมพิวเตอร์
11 613159500 นางสาว  ชนัญญา        สาระพันธ์             คอมพิวเตอร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 18/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1 613000651 นางสาว  ยมลพร         บุญมี                  สาธารณสุขศาสตร์
2 613009403 นางสาว  ปิยธิดา         จีนเทียน              สาธารณสุขศาสตร์
3 613009463 นางสาว  ภัทราวดี       รอบรู้                  สาธารณสุขศาสตร์
4 613010882 นางสาว  วาสนา         ขอสันติกุล            สาธารณสุขศาสตร์
5 613018839 นางสาว  นวมน          ทองคํา                สาธารณสุขศาสตร์
6 613023197 นางสาว  วิลัยวัณย์       แก้วขาว               สาธารณสุขศาสตร์
7 613026814 นางสาว  อมิตา           มูลธิดา                สาธารณสุขศาสตร์
8 613039251 นางสาว  สมิตตา         มั่งค่ัง                  สาธารณสุขศาสตร์
9 613057140 นางสาว  พรรณธิภา     ปักป่ิน                 สาธารณสุขศาสตร์
10 613058160 นางสาว  ธมลวรรณ     เสียงสาว              สาธารณสุขศาสตร์
11 613058803 นางสาว  อีฟตีซาน       สาหมัด                สาธารณสุขศาสตร์
12 613061496 นางสาว  ญาติมา         สดช่ืน                 สาธารณสุขศาสตร์
13 613064185 นางสาว  พิรญาณ์        ปาวงค์                สาธารณสุขศาสตร์
14 613069244 นางสาว  ปรียาพัฒน์    กันทะโล              สาธารณสุขศาสตร์
15 613077115 นางสาว  ยูฟาอีด๊ะ       เจ๊ะโซ๊ะ                สาธารณสุขศาสตร์
16 613087426 นางสาว  ชัชชัญญา      ยังดี                    สาธารณสุขศาสตร์
17 613087726 นางสาว  จิรัชยา          ทองโอ                 สาธารณสุขศาสตร์
18 613088547 นางสาว  จิราพร         บริพธ์                  สาธารณสุขศาสตร์
19 613090829 นางสาว  ลักษณพร      คงบัน                  สาธารณสุขศาสตร์
20 613091025 นางสาว  ดารา           ใฝ่เงินทอง            สาธารณสุขศาสตร์
21 613092807 นางสาว  วรกาญจน์     จายไธสง              สาธารณสุขศาสตร์
22 613093466 นางสาว  กัณฐิกา         นาคิน                 สาธารณสุขศาสตร์
23 613093467 นางสาว  ณัฏฐาเนตร    หล่าจันทึก            สาธารณสุขศาสตร์
24 613093469 นางสาว  นิตยา           พันธ์เช้ือ               สาธารณสุขศาสตร์
25 613097350 นางสาว  พิชญาภา       โตวังจร                สาธารณสุขศาสตร์
26 613100194 นางสาว  เหมือนฝัน     เครือเพ็ง              สาธารณสุขศาสตร์
27 613100913 นางสาว  ขนิษฐา         สีล้วน                  สาธารณสุขศาสตร์
28 613106079 นางสาว  ซาร่าห์         ตาเยะ                 สาธารณสุขศาสตร์
29 613106684 นางสาว  คีรภัทร         อุตราช                สาธารณสุขศาสตร์
30 613107243 นางสาว  นิอัตฟีน่า       สะเตาะ               สาธารณสุขศาสตร์
31 613107701 นางสาว  ชลรดา         หอยสังข์              สาธารณสุขศาสตร์
32 613110957 นางสาว  ทิพรัตน์        ปัดภัย                 สาธารณสุขศาสตร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 19/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

33 613111220 นางสาว  สกุลทิพย์       สุขประเสริฐ          สาธารณสุขศาสตร์
34 613116109 นางสาว  เสาวนีย์        เขียวไปรเวช          สาธารณสุขศาสตร์
35 613119591 นางสาว  ดวงเด็ด        เสนาสุข               สาธารณสุขศาสตร์
36 613122464 นางสาว  จิรพิชญา       ขันทะผล              สาธารณสุขศาสตร์
37 613126214 นางสาว  วรรณพา       แก้วพ่วง               สาธารณสุขศาสตร์
38 613127100 นางสาว  วชิราภรณ์     มงคล                  สาธารณสุขศาสตร์
39 613129007 นางสาว  ฑิตยา           แป้นน้อย             สาธารณสุขศาสตร์
40 613129046 นางสาว  ณัฐรดา         ป้อมวงศ์              สาธารณสุขศาสตร์
41 613129225 นางสาว  โรซาลีน        สายู                    สาธารณสุขศาสตร์
42 613131911 นางสาว  อรยา           ขัดคํา                  สาธารณสุขศาสตร์
43 613137660 นางสาว  อันธิกา         ก้อนมณี               สาธารณสุขศาสตร์
44 613146205 นางสาว  ณัฐนิชา        เรืองศิลป์             สาธารณสุขศาสตร์
45 613148318 นางสาว  เกสรา          วิจิตรพนาไพร        สาธารณสุขศาสตร์
46 613149038 นางสาว  นูรีต้า           ขาเดร์                 สาธารณสุขศาสตร์
47 613149860 นางสาว  สุรัสวดี           นุชัยภูมิ             สาธารณสุขศาสตร์
48 613151672 นางสาว  ฟาริดา         ธูปหอม               สาธารณสุขศาสตร์
49 613152765 นางสาว  นูรอีมาน       เจะมุ                  สาธารณสุขศาสตร์
50 613156184 นางสาว  จิรนันท์         อรัญถิตย์              สาธารณสุขศาสตร์
51 613156574 นางสาว  ศศิมา           ประกอบพืช          สาธารณสุขศาสตร์
52 613157659 นางสาว  รุ่งฤดี           เจนรอบ               สาธารณสุขศาสตร์
53 613158178 นางสาว  นฤมล          น้อยเภา               สาธารณสุขศาสตร์
54 613159954 นางสาว  สุนิสา           หมีแรต                สาธารณสุขศาสตร์
55 613161930 นางสาว  มนัสชนก       โสธรรมมงคล         สาธารณสุขศาสตร์

1 613092690 นางสาว  นัสริน           แอคัต                 การแพทย์แผนไทย
2 613094507 นางสาว  กมลลัดดา     พักโพธ์ิ                การแพทย์แผนไทย
3 613095108 นางสาว  สาวิตรี          พุดมี                   การแพทย์แผนไทย
4 613096599 นางสาว  รออีด๊ะ         สะแลแม              การแพทย์แผนไทย
5 613101217 นางสาว  ดรุณี            เหลาทอง             การแพทย์แผนไทย
6 613102035 นางสาว  พนิดา          ยอดคลังทอง         การแพทย์แผนไทย
7 613103912 นางสาว  สรวรรณ       งอนกระโทก          การแพทย์แผนไทย
8 613104317 นางสาว  นูรฮาซีกีน      สือรี                    การแพทย์แผนไทย
9 613107243 นางสาว  นิอัตฟีน่า       สะเตาะ               การแพทย์แผนไทย
10 613115468 นางสาว  อัจฉราวดี      นาวารี                 การแพทย์แผนไทย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 หน้า 20/20

ลําดับ หมายเลข
ลงทะเบียน สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

11 613124359 นางสาว  อรอนงค์       ยิ้มยรรยง             การแพทย์แผนไทย
12 613127924 นางสาว  ฟุคเราะห์      สือแม                 การแพทย์แผนไทย
13 613129329 นางสาว  ทัศนีย์          ดอเลาะ               การแพทย์แผนไทย
14 613149860 นางสาว  สุรัสวดี           นุชัยภูมิ             การแพทย์แผนไทย
15 613153914 นางสาว  ฟาติน          หะมะ                 การแพทย์แผนไทย
16 613159103 นางสาว  ทักษิณา        เดชอรัญ              การแพทย์แผนไทย
17 613160707 นางสาว  ฟาซีลา         เจะและ               การแพทย์แผนไทย
18 613161285 นางสาว  พินษ์ธวรา      กลํ่าเจริญ             การแพทย์แผนไทย

1 613068289 นางสาว  กณิฐา          หล้าสุด                สุขภาพความงาม
2 613093467 นางสาว  ณัฏฐาเนตร    หล่าจันทึก            สุขภาพความงาม
3 613093823 นาย       เจริญ           พวงผกา               สุขภาพความงาม
4 613095655 นางสาว  นุชนาฎ         มะลิขจร              สุขภาพความงาม
5 613107327 นางสาว  ณัฐนิชา        สมศรี                  สุขภาพความงาม
6 613124430 นางสาว  สุขมนตรี       ไพถาวร               สุขภาพความงาม
7 613149676 นางสาว  จิดาภา         เหมือนนาดอน       สุขภาพความงาม
8 613151638 นางสาว  มนัชญา        จอมตุ้ม                สุขภาพความงาม
9 613153362 นางสาว  โซเฟีย          ลือแบปัตตานี        สุขภาพความงาม
10 613161564 นางสาว  ปาริชาติ        โพธ์ิมี                  สุขภาพความงาม
11 613162494 นางสาว  กัญญารัตน์    ธิมาจร                 สุขภาพความงาม

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนเวลา 9.30 น.
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