ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่ อระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติในเวลาทาการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.) บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต(สถ.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.) พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 3 ประเภท คือ โควตา แบบสอบคัดเลือกทั่วไป และรับตรงอิสระ
เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ ส นใจสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 สามารถเข้ า ดู
รายละเอีย ดคุณสมบั ติของทุ กหลั กสู ตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่ านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่ URL เว็บไซต์
http://admission.pbru.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผู้ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ถึง 15 คน
หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ ที่มีผู้ชาระค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ถึง 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการเรียนการสอน ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใหม่โดย
ไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ภายใต้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

งานรับสมัครนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID Line:@acad.pbru
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 1_7)
ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562
ประเภท

กิจกรรม
รับสมัคร

โควตาเรียนดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อ
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง
รับสมัคร

โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อ
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง
รับสมัคร

ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อ
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง

วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10
กันยายน 2561
13 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

สถานที่
http://admission.pbru.ac.th

20-30 กันยายน 2561

ตามช่องทางต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
http://admission.pbru.ac.th

5 ตุลาคม 2561

http://admission.pbru.ac.th
ตามประกาศคณะ
http://admission.pbru.ac.th

11-14 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12
ตุลาคม 2561
17 ตุลาคม 2561
21 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561

อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
http://admission.pbru.ac.th

24-31 ตุลาคม 2561

ตามช่องทางต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
http://admission.pbru.ac.th

5 พฤศจิกายน 2561

http://admission.pbru.ac.th
ตามประกาศคณะ
http://admission.pbru.ac.th

11-14 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28
กุมภาพันธ์ 2562
6 มีนาคม 2562
10 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562

อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
http://admission.pbru.ac.th

18-30 มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562

ตามช่องทางต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
http://admission.pbru.ac.th

11-14 มิถุนายน 2562

อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

http://admission.pbru.ac.th
ตามประกาศคณะ
http://admission.pbru.ac.th
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 2_7)
ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562
ประเภท

กิจกรรม
รับสมัคร/คัดเลือก/แจ้งผลการ
รับตรงอิสระ สอบคัดเลือก
รอบที 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ตุลาคม 2561

สถานที่
http://admission.pbru.ac.th

25 ตุลาคม 2561
25-31 ตุลาคม 2561

http://admission.pbru.ac.th
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
http://admission.pbru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 พฤศจิกายน 2561
ต่อ
รับสมัคร/คัดเลือก/แจ้งผลการ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th
สอบคัดเลือก
รับตรงอิสระ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
17 ธันวาคม 2561
http://admission.pbru.ac.th
รอบที 2 คัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
17 – 31 ธันวาคม 2561
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
5 มกราคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
เข้าศึกษาต่อ
รับสมัคร/คัดเลือก/แจ้งผลการ
บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562
http://admission.pbru.ac.th
สอบคัดเลือก
รับตรงอิสระ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2562
http://admission.pbru.ac.th
รอบที 3 คัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
22-28 กุมภาพันธ์ 2562
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
5 มีนาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
เข้าศึกษาต่อ
รับสมัคร/คัดเลือก
บัดนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
แจ้งผลการสอบคัดเลือก
รับตรงอิสระ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
24 พฤษภาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
รอบที 4 คัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
24-28 พฤษภาคม 2562
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 พฤษภาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
ต่อ
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง
11-14 มิถุนายน 2562
อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 3_7)
ตารางกาหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
และประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
วันที่
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย
11 มิถุนายน 2562
แขนงดนตรีสากล และแขนงนาฏยการแสดง) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน
12 มิถุนายน 2562 แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (สองภาษา)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก แขนงการตลาด
แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงการจัดการ
13 มิถุนายน 2562
สถานพยาบาล)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(แขนงการปกครองท้องถิ่น และ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
14 มิถุนายน 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 4_7)

หลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562
1. นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เครื่องหมายต่าง ๆ สามารถซื้อได้ที่กองพัฒนา
นักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. เตรียมหลักฐานดังนี้
- ใบประวัติที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission
(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อตัวผู้เข้ารายงานตัวกรุณาเตรียมให้พร้อมก่อนเข้ารายงานตัว)
- สาเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา
จานวน 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง
- สาเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้อง
จานวน 5 ฉบับ พร้อมตัวจริง
- สาเนาใบทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้อง
จานวน 6 ฉบับ
- กรณีนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลให้แนบสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมติดเข็ม
และกระดุมเรียบร้อย ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป
(เอกสารทุกฉบับที่เป็นสาเนาต้องถ่ายเป็นกระดาษ A4 และ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)
3. ค่าทาบัตรนักศึกษา จานวน 100 บาท
 หมายเหตุ ในกรณีทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน ที่ เป็นเด็กชาย เด็กหญิง ให้เปลี่ยนเป็น นาย
หรือนางสาว ให้เรียบร้อย

5

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 5_7)
ตารางกิจกรรมการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ต่อ)
วันที่/เวลา

กาหนดการ

11 มิถุนายน 2562
8.00 - 8.30 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน กรอก
เอกสาร ติดรูป และเรียงเย็บ
เอกสาร
นักศึกษาใหม่รายงานตัว
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ชาระค่าทาบัตร
นักศึกษา ทาบัตรประกันสุขภาพ
และส่งเอกสารสมัคร การใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)

9.00-12.00 น.

9.00-11.50 น.

ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง

หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏย
ดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีสากล และแขนงนาฏยการแสดง)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(สาหรับนักศึกษาใหม)
ณ ห้องประชุม พนอม แก้วกาเนิด
( สาหรับผู้ปกครอง )
ณ ห้องประชุม
ห้องประชุม เอกศักดิ์ บุตรลับ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 6 _7)
ตารางกาหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ต่อ)
วันที่/เวลา

12 มิถุนายน 2562

กาหนดการ

หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน แขนงเทคโนโลยีเว็บ
และมัลติมเี ดีย แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ (สองภาษา)

8.00 - 8.30 น.

(สาหรับนักศึกษาใหม่)

9.00-12.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ชาระค่าทาบัตร
นักศึกษา ทาบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)

ณ ห้องประชุม พนอม แก้วกาเนิด

ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง
ณ ห้องเอกศักดิ์ บุตรลับ

9.00-11.50 น.

งานรับสมัครนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (หน้า 7_7)
ตารางกาหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ต่อ)
13 มิถุนายน 2562
8.00 - 8.30 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร

9.00-11.50 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ชาระค่าทาบัตร
นักศึกษา ทาบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)
ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง

14 มิถุนายน 2562
8.00-8.30 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-11.50 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว
(ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ชาระค่าทาบัตร
นักศึกษา ทาบัตรประกัน
สุขภาพและส่งเอกสารสมัคร
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย)

ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แขนงการตลาด แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ แขนงการจัดการสถานพยาบาล)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

(สาหรับนักศึกษาใหม่)
ณ ห้อง พนอม แก้วกาเนิด
ประชุมผู้ปกครอง
ณ ห้อง เอกศักดิ์ บุตรลับ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น และ การบริหารภาครัฐและ
เอกชน)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(สาหรับนักศึกษาใหม่)
ณ ห้อง พนอม แก้วกาเนิด

ประชุมผู้ปกครอง
ณ ห้อง เอกศักดิ์ บุตรลับ

งานรับสมัครนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

งานรับสมัครนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

