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ตารางกําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
และประชุมผูป้กครอง ประจําปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  
และห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 8.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

วันที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
26 มิถุนายน 2561 
 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชานาฏยดุริยางฯ 
คศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีสากล และแขนงนาฏยการแสดง)  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงสื่อสารการแสดง 
แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 

27 มิถุนายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ
อาหาร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สํานักงาน  แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย  แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและ 
การออกแบบ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารักษศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม  สาขาวิชาภาษาจีน  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ (สองภาษา)  

28 มิถุนายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดสารสนเทศทางธุรกิจ   
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ  แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก แขนงการตลาด  
แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงการจัดการ
สถานพยาบาล)    
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

29 มิถุนายน 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถิ่น และ การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพความงาม 
หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 

หลักฐานการรายงานตัวนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 26 – 29 มิถุนายน 2561  

1. นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เครื่องหมายต่าง ๆ  สามารถซ้ือได้ที่กองพัฒนา
นักศึกษาอาคารอเนกประสงค ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
2. เตรียมหลกัฐานดังน้ี 
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- ใบประวัติที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศกึษาใหม่ ที่ http://register1.pbru.ac.th/admission     
   (เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อตัวผู้เข้ารายงานตัวกรุณาเตรียมให้พรอ้มก่อนเข้ารายงานตัว) 

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

3. ค่าทําบัตรนักศึกษา จํานวน 100 บาท 
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ตารางกิจกรรมการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม1 คณะวิทยาการจัดการ 

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

วันที/่เวลา กําหดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชมุผู้ปกครอง 
26 มิถุนายน 2561 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   กรอก
เอกสาร ติดรูป และเรียงเย็บ
เอกสาร 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาพล
ศึกษา  สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีสากล 
และแขนงนาฏยการแสดง)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง
สื่อสารการแสดง แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 

 
ณ ห้องประชุม 1 คณะวทิยาการจัดการ 

(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

9.00-12.00 น. 
 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว      (ส่ง
เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ชําระค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ํา 
ชําระค่าทําบัตรนักศึกษา  ทําบัตร
ประกันสุขภาพและส่งเอกสาร
สมัคร  การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัย)  

9.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 

(เฉพาะผู้ปกครองส่วนนกัศึกษาท่ีรายงานตัวเสรจ็แล้ว 
สามารถเข้าร่วมได้) 

27 มิถุนายน 2561 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   กรอก
เอกสาร ติดรูป และเรียงเย็บ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า   
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและศลิปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สํานักงาน  แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย  แขนงวิศวกรรมเครือข่าย
และความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์)   
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และโรงแรม สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ (สองภาษา) 

ณ ห้องประชุม 1 คณะวทิยาการจัดการ 
(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

9.00-12.00 น. 
 
 
 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว      (ส่ง
เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ชําระค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ํา 
ชําระค่าทําบัตรนักศึกษา  ทําบัตร
ประกันสุขภาพและส่งเอกสาร
สมัคร  การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัย) 

 
ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม1 คณะวิทยาการจัดการ 
และห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 (อาคาร 14) 

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

27 มิถุนายน 2561 (ต่อ) 
9.00-11.50 น. ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีและผู้บริหารพบ
ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 

(เฉพาะผู้ปกครอง 
 ส่วนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเสร็จแล้วสามารถเข้าร่วมได้) 

28 มิถุนายน 2561 
8.00 - 8.30 น.  
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดสารสนเทศทางธุรกิจ   
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ  แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
แขนงการตลาด  แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงการจัดการสถานพยาบาล)    
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล   
สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

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 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม1 คณะวิทยาการจัดการ 

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

วันที/่เวลา กําหดการ หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผู้ปกครอง 



  เอกสารหมายเลข 3แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ P 1/2  หนา้ 1/5 
 

29 มิถุนายน 2561 
8.00-8.30 น. 
 

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน   
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น และ การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพความงาม 
หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
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) 

 
 


