
 

ตารางกําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หอ้งประชุมวิทยาภิรมย์ 1  

และห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 8.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
วันที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา

6 มิถุนายน 2560 
 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคม
ศึกษา ศิลปศึกษา  พลศึกษา  นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย ,ดนตรี สากล และ 
นาฏยการแสดง)  การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เคม ีชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร ์

7 มิถุนายน 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส ์ เกษตรศาสตร์  การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  สัตวศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร  เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สํานักงาน ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลปะและการ
ออกแบบ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  การพัฒนา
และการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม ท่องเที่ยว) ภาษาจีน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ(เรียนสองภาษา) ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติ 

8 มิถุนายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา การจัดการ การตลาด, 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมพลังงาน 

9 มิถุนายน 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถิ่น และ การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพความงาม 
หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 



 

หลักฐานการรายงานตัวนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันท่ี 6 – 9 มิถุนายน 2560  

 
1. นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เครื่องหมายต่าง ๆ  สามารถซ้ือได้ที่กองพัฒนา
นักศึกษาอาคารอเนกประสงค ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
2. เตรียมหลกัฐานดังน้ี 

- ใบประวัติที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศกึษาใหม่ ที่ http://register1.pbru.ac.th/admission     
   (เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อตัวผู้เข้ารายงานตัวกรุณาเตรียมให้พรอ้มก่อนเข้ารายงานตัว) 

 - สําเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา               จํานวน  2  ฉบับ  พร้อมตัวจริง 
- สําเนาบัตรประชาชน ลงลายมือช่ือสําเนาถูกต้อง                       จํานวน  6  ฉบับ    
- สําเนาใบทะเบียนบ้าน ลงลายมือช่ือสําเนาถูกต้อง                    จํานวน  6  ฉบับ   
- กรณีนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนช่ือ – สกุลใหแ้นบสําเนาใบเปลี่ยนช่ือ    จาํนวน  1  ฉบับ   
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมติดเข็ม 
 และกระดุมเรยีบร้อย ขนาด 2 น้ิว              จํานวน  2  รูป 
(เอกสารทุกฉบบัทีเ่ปน็สําเนาต้องถ่ายเป็นกระดาษ A4 และ ลงลายมือชื่อรบัรองสําเนาถูกต้อง ทุกฉบบั) 

3. เ ต รี ย ม เ งิ นค่ า สม า ชิ กส ระ ว่ า ย นํ้ า สํ า ห รั บ ผู้ เ ข้ า ศึ กษ าต่ อหลั ก สู ต รค รุ ศ าสตร บัณ ฑิต  และ 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 ปี 400 บาท ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี 300 บาท 

4. ค่าทําบัตรนักศึกษา จํานวน 100 บาท 
 

  



 
ตารางกิจกรรมการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หอ้งประชุม1 คณะวิทยาการจัดการ 
และห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 (อาคาร 14) 

เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
วันที/่เวลา กําหดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง

6 มิถุนายน 2560 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย ดนตรี สากล และ
นาฏยการแสดง)  การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี 
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 
 

ณ ห้องประชุม 1 คณะวทิยาการจัดการ 
(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

9.00-12.00 น. 
 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ชําระค่าธรรมเนียม
สระว่ายน้ํา ชําระค่าทําบัตร
นักศึกษา  ทําบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)  

9.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 

(เฉพาะผู้ปกครอง 
 ส่วนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเสร็จแล้วสามารถเข้าร่วมได้) 

7 มิถุนายน 2560 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความ
ม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
ฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลปะและการ
ออกแบบ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว(โรงแรม ท่องเที่ยว) ภาษาจีน  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ(เรียนสองภาษา) 
 

ณ ห้องประชุม 1 คณะวทิยาการจัดการ 
(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

9.00-12.00 น. 
 
 
 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ชําระค่าธรรมเนียม
สระว่ายน้ํา ชําระค่าทําบัตร
นักศึกษา  ทําบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)



 
ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หอ้งประชุม1 คณะวิทยาการจัดการ 
และห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 (อาคาร 14) 

เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี (ต่อ) 

วันที/่เวลา กําหดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง
7 มิถุนายน 2560 
(ต่อ) 

 

9.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 

(เฉพาะผู้ปกครอง 
 ส่วนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเสร็จแล้วสามารถเข้าร่วมได้) 

8 มิถุนายน 2560 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการ การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลกี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมพลังงาน 
 

ณ ห้องประชุม 1 คณะวทิยาการจัดการ 

(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

9.00-12.00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ชําระค่าธรรมเนียม
สระว่ายน้ํา ชําระค่าทําบัตร
นักศึกษา  ทําบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย) 

9.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 

(เฉพาะผู้ปกครอง 
 ส่วนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเสร็จแล้วสามารถเข้าร่วมได้) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หอ้งประชุม1 คณะวิทยาการจัดการ 

และห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 (อาคาร 14) 
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี (ต่อ) 

วันที/่เวลา กําหดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง
9 มิถุนายน 2560 
8.00-8.30 น. 
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถ่ิน และ การบริหารภาครัฐและเอกชน)  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพความงาม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

ณ ห้องประชุม 1 คณะวทิยาการจัดการ 
(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

9.00-12.00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว      
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ชําระค่าธรรมเนียม
สระว่ายน้ํา ชําระค่าทําบัตร
นักศึกษา  ทําบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย) 

9.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 

(เฉพาะผู้ปกครอง 
 ส่วนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเสร็จแล้วสามารถเข้าร่วมได้) 

 
 


