
 
 
 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

 รอบท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  
----------------------------------------- 

 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ 1086/2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ 1328/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดี ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ด้านการรับสมัครนักศึกษา และการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์
สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้
ผู้ที่มรีายชื่อดังกล่าวสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 (ตามรายชื่อแนบท้าย) 
     2. ก าหนดการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  
      1.1 สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล (ออนไลน์) เวลา 09.00 - 11.00 น. 
      1.2 สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เวลา 13.00 – 15.00 น. 
      1.3 หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ 
     3. ขอให้ผู้มีรายชื่อ ข้อ ๑ ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ เข้าร่วมกลุ่ม Application Line ตาม QR Code  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
ภายในวันพุธที ่16 มีนาคม 2565  
      ๓.๒ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งกล้องเว็บแคม หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค              
หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือไอแพท พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย  เพ่ือเข้ารับการสอบ
ออนไลน์ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป             
      ๓.๓ ก่อนเข้าสอบออนไลน์ ขอให้ เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือแสดงตัวตน        
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ และรวบมัดผมให้เรียบร้อย 
     ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ 
www.rbru.ac.th และ www.nurse.ac.th 
      
 

๒/5. รายงานตัว... 
  

http://www.rbru.ac.th/
http://www.nurse.ac.th/
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     ๕. รายงานตัวออนไลน์ และช าระเงินค่ารายงานตัว พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 
     ๖. ช าระเงินค่าเล่าเรียน และส่งใบ ปพ. ตั้งแตว่ันที่ 20 – 30 เมษายน 2565 
      หมายเหตุ หากไม่รายงานตัวและช าระเงินตามท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  11  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  
 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ) 
                         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
 
 
 
 
 
 

                       ประกาศท่ี   005 /2565 
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แนบท้ายประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2565 
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 

----------------------------------------------- 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – นามสกุล 

1 6514990004 นางสาวทพิวัลย์ ณ นคร 
2 6514990005 นางสาวญาณวิภา ปัญญะ 
3 6514990009 นางสาวรุ่งรัศมี แพนลา 
4 6514990010 นางสาวณัฐกฤตา พณะชัย 
5 6514990014 นางสราญเนตร ทองพรหม ์
6 6514990022 นางสาวสุทธิดา สุธรรมมา 
7 6514990027 นางสาวนิติยา จอกทอง 
8 6514990028 นางสาวเกศรินทรา สมบูรณ ์
9 6514990030 นางสาวทพิย์วารี เภาแก้ว 
10 6514990032 นางสาวเสาวณีย์ ป่างป ู
11 6514990034 นางสาวสุจิตรา อินตาว 
12 6514990035 นางสาวพิยดา โคตรชมภ ู
13 6514990037 นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ เฉลิมพงษ ์
14 6514990039 นางสาวจิราพร อุทกิจ 
15 6514990041 นางสาวสาวนิี บุญไทย 
16 6514990042 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์มูล 
17 6514990043 นางสาวชื่นนภา จิตรโภคา 
18 6514990044 นางสาวบุญทริกา สฟีัก 
19 6514990047 นายพรศักดิ์ ไชยศิริโชต ิ
20 6514990048 นางสาวกัญญารัตน์ มิตรสง่สุข 
21 6514990056 นางสาวนิศารัตน์ ผมท า 
22 6514990060 นางสาวธชัมาฮาร์ มาซ ู
23 6514990062 นางสาวภูวิศา  จ ารูญสนิ 
24 6514990063 นางสาวรุ่งทวิา แพนลา 
25 6514990070 นางสาวเกวลนิ แตงสอน 
26 6514990072 นางสาวศิริพร กุมขุนทด 
27 6514990073 นางสาวณัฐติฌา สาวหยุด 
28 6514990078 นางสาวชลนิภา ยั่งยนื 
29 6514990080 นางสาวภัทรมน โชติวรรณ 
30 6514990085 นางสาวธิดารัตน์ เยน็ใจ 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – นามสกุล 

31 6514990098 นางสาวณัฐธิดา มลูพร้อม 
32 6514990100 นางสาวพรนภา  รินฤทธิ ์
33 6514990107 นางสาวสุภาวิณี โพธิ์ษาราช 
34 6514990112 นางสาวสาวิตรี โนนกลาง 
35 6514990116 นางสาววรัญญา  มณีสาย 
36 6514990118 นางสาวระพพีรรณ ทองบ่อ 
37 6514990120 นางสาวศิริประภา ดอกแก้ว 
38 6514990124 นางสาวเบญจมาศ สริวรรณ 
39 6514990140 นางสาวปวีณา สุทธิพรม 
40 6514990145 นางสาวณัฏฐาภรณ์ แสนทว ี
41 6514990148 นางสาวจฬุาลักษณ์ พิมพ์นนท์ 
42 6514990150 นางสาวณชิารีย์ คงศิริ 
43 6514990152 นางสาวพรกมล พรมกอง 
44 6514990154 นางสาวตะวัน สุขส าอางค์ 
45 6514990156 นางสาวอารีย์พร ไชยวฒุ ิ
46 6514990159 นางสาวศิรี สุขสมาน 
47 6514990164 นางสาวอาทิตยา ไชยโพธิสนั 
48 6514990165 นางสาวมานิตา ดีวงค ์
49 6514990169 นางสาวปาตีเม๊าะ ตีมุง 
50 6514990172 นางสาวเสาวภา ทองบ้านนา 
51 6514990173 นางสาวณัฐธิดา ค าควร 
52 6514990177 นางสาวชนาพร แก้วเหล่า 
53 6514990181 นางสาวพชัราภรณ์ สุริยะสิงห์ 
54 6514990183   นางสาวธิตพิร หาสุนทรี 
55 6514990189   นางสาวอรัญญา นามบุตร 
56 6514990190   นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ย่าง 
57 6514990191   นางสาวศลญัธร แสงแก้ว 
58 6514990192   นางสาวปาริชาติ ฉิมแช่ม 
59 6514990198   นางสาวนันทยา กรรณลา 
60 6514990204   นางสาวจฑุามาศ ชูล ี
61 6514990217   นางสาวณัฐณิชา ดีหมั่น 
62 6514990229   นางสาวสุธาสินี คัชเขียว 
63 6514990230   นางสาวทพิย์มลฑา  ก้อนเพ็ชร 
64 6514990236   นางสาวจฑุามณี  ปัญจมาตย์ 
65 6514990239   นางสาวนูรฟิตรี ยีเด็ง 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – นามสกุล 

66 6514990240   นางสาวพรรพษา พระไกรยะ 
67 6514990241   นางสาวพชัราภา ไชยแสนท้าว 
68 6514990244   นางสาวชญานิษฐ์ ธรรมสุข 
69 6514990246   นางสาวสิริรักษ์ สารีพล 
70 6514990261   นางสาวขวัญจิรา เสงี่ยมด ี
71 6514990262 นางสาวจิราพร จันทะคาม 
72 6514990265   นายบุริศร์ สมบัติด ี
73 6514990276   นางสาวกนกวดี ชัยภักด ี
74 6514990277   นางสาวลักษมี ไชยรส 
75 6514990278   นางสาวณัฐกมล โสภาวัน 
76 6514990279   นางสาวธิดารัตน์  วงจิ้น  
77 6514990280   นางสาวปภัสสรา โสบุญ 
78 6514990282   นางสาวเสาวลักษณ์ บุญอุ่นทรัพย์ 
79 6514990283   นางสาวธนัญญา คร้ามบุญลือ 
80 6514990285   นางสาวบุณณิศา มัน่หมาย 
81 6514990286   นางสาววรนุช ประเทสังข ์
82 6514990288   นางสาวสุชานาถ เฉื่อยกลาง 
83 6514990290   นางสาวณชิกานต์ รักเเสง 
84 6514990291   นางสาววริศรา บุญผาลา 
85 6514990304   นางสาวชลิตา แสนค า 
86 6514990308   นางสาวณัฐธิชา ทองถ่าย 
87 6514990311   นางสาวลุบนา บุตรน้ าเพช็ร 
88 6514990313   นางสาวณชัชา เจียวก๊ก 
89 6514990314   นางสาวพลอยชมพู่ พุดม ี
90 6514990323 นางสาวเบญจมาศ ขันธรักษ ์
91 6514990325 นางสาวณหทัย หงส์ค าหล้า 
92 6514990326 นางสาวณัฐวิภา มาลาเกษสุวรรณ 
93 6514990331 นางสาววลัศิริ สังเทพ 
94 6514990341 นางสาวเมขลา ศรีอุดร 
95 6514990343 นางสาวฟิรดาวส์ ซัยฟลุอิสลาม 
96 6514990344 นางสาวกุลธดิา ศรีค าแหง 
97 6514990347   นางสาวณฐพรริกา วงษ์บณัฑติย์ 
98 6514990356   นางสาวสุนิสา ส าอาง 
99 6514990359   นางสาวสุภาวดี สอนธรรม 
100 6514990368   นางสาวณัฐณิชา ทองโคตร 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – นามสกุล 

101 6514990371   นางสาววนัวิสา อ่อนศิลานนท ์
102 6514990377   นางสาวอริสา ยิ้มคง 
103 6514990383   นางสาวจิราวรรณ ด่านมณ ี
104 6514990384   นางสาวธาริณี สาริแฝง 
105 6514990391   นางสาวชุติกาญจน์ แก้วม ี
106 6514990398   นางสาววราภรณ์ ราชวงค์ 
107 6514990401   นางสาวกชพรรณ วรรณเเก้ว 
108 6514990415   นางสาวประภัสสสร เสียงล้ า 
109 6514990418 นางสาวพรไพลนิ เปลี่ยนส ี
110 6514990419 นางสาวภูริชญา สีกา 
111 6514990421 นางสาวนภาพร ไชยเพ็ชร 
112 6514990422 นางสาวสุมิตตา พนูส้ม 
113 6514990424 นางสาวแพรพลอย ศักดิ์เศรษฐ ์
114 6514990429 นางสาวเนตรนภา สระบุรินทร์ 
115 6514990443 นางสาวนูรฮาฟีซา ยาลี 
116 6514990445 นางสาวมณสิรา บญุจริง 
117 6514990452 นางสาววาสนา มลูวัน 
118 6514990453 นางสุชาดา ศรีวรรณเจริญ 
119 6514990465 นางสาวณชิานันท์ ธนะสาร 
120 6514990466 นางสมฤดี จุดาศรี 
121 6514990471 นางสาวสุชัญญา แก้วพวง 
122 6514990472 นางสาวศศิประภา บญุปลูก 
123 6514990476 นางสาวนันท์มนัส อินทร์ติยะ 
124 6514990485 นายนิรัตน์ สมสนิท 
125 6514990500 นางสาวสรีรัชญ์ สุขโข 
126 6514990504 นางสาวเพ็ญจนัทร์ เย็นสบาย 
127 6514990510 นางสาววริษฐา บญุช ู
128 6514990511 นางสาวเพ็ญนภา เกตุแก้ว 
129 6514990551 นางสาวสุดารัตน์ อุปถัมภ์ 
130 6514990552 นางสาวธัญชนก หลีเกษรากรณ ์
131 6514990553 นางสาวสิริกร มีกง 
132 6514990557 นางสาวปพรพรรณ อุนาราช 
133 6514990562 นางสาวรฐกร พนมมรรค 
134 6514990563 นายพีรภัทร พันธุ์แพง 
135 6514990580 นางสาวปานชีวา เมืองไทย 
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ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – นามสกุล 

136 6514990581 นางสาวเพชรลดา บุญมามอญ 
137 6514990584 นางสาวอริสา ด่านเดิม 
138 6514990586 นางสาวสิรินดา สีสม 
139 6514990602 นางสาวอรวรรณ สาเจริญ 
140 6514990615 นางสาวณัฐริการ์ อ าไพ 
141 6514990635 นางสาวกฤติยา ธรรมชาต ิ
142 6514990636 นางสาวกุลธดิา ติดมา 
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เอกสารแนบท้าย 
QR Code Application Line 

 

 
 

ขอให้ด าเนินการเข้ากลุ่ม Line  ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
หากท่านไม่เข้าร่วมกลุ่ม ถือว่าสละสิทธิ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-3199284 
 


