ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดเปดรับสมัครนักศึ กษาที่มีความประสงคเข าศึกษาต อระดั บ
ปริญญาตรีภาคปกติในเวลาทําการปกติ (วันจันทร – ศุกร) 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.) สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต(สถ.บ.) แพทยแผนไทยบัณฑิต(พท.บ.) พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
โดยแบงการรับสมัครเปน 3 ประเภท คือ โควตา แบบสอบคัดเลือกทั่วไป และรับตรงอิสระ
เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562
เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562
ผู ส นใจสมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 สามารถเข า ดู
รายละเอี ย ดคุ ณสมบั ติของทุ กหลั กสู ตร และสมั ครเขาศึกษา ผานระบบรับ สมัครนักศึกษา ไดที่ URL เว็บ ไซต
http://admission.pbru.ac.th
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ หลักสูตรดานวิทยาศาสตรที่มีผูชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ไมถึง 15 คน
หลักสูตรดานสังคมศาสตร ที่มีผูชําระคายืนยันสิทธิ์ไมถึง 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปดการเรียนการสอน ผูสมัครสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใหมโดย
ไมตองชําระเงินคาสมัครใหมภายใตความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝงตะวันตก
โทรศัพท 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ตอ 1111,1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID Line:@acad.pbru
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 1_7)
ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562
ประเภท

โควตาเรียนดี

โควตา
ความสามารถพิเศษ
Portfolio

รับสมัคร

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
คัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาตอ
รายงานตัว/ประชุมผูปกครอง
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
คัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาตอ
รายงานตัว/ประชุมผูปกครอง
รับสมัคร

ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป
(สอบขอเขียน)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
คัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาตอ
รายงานตัว/ประชุมผูปกครอง

วัน/เดือน/ป
ตั้งแตบัดนี้ ถึง 10
กันยายน 2561
13 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
20-30 กันยายน 2561
5 ตุลาคม 2561

สถานที่
http://admission.pbru.ac.th
http://admission.pbru.ac.th
ตามประกาศคณะ
http://admission.pbru.ac.th
ตามชองทางตาง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
http://admission.pbru.ac.th

11-14 มิถุนายน 2562
ตั้งแตบัดนี้ 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

ตามชองทางตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
http://admission.pbru.ac.th

5 พฤศจิกายน 2561
11-14 มิถุนายน 2562
ตั้งแตบัดนี้ ถึง 28
กุมภาพันธ 2562
6 มีนาคม 2562
10 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
18-30 มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562

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

อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
http://admission.pbru.ac.th
http://admission.pbru.ac.th
ตามประกาศคณะ
http://admission.pbru.ac.th
ตามชองทางตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
http://admission.pbru.ac.th

11-14 มิถุนายน 2562 อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 2_7)
ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562
ประเภท

กิจกรรม
รับสมัคร/คัดเลือก/แจงผลการ
รับตรงอิสระ สอบคัดเลือก
รอบที 1 ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์

วัน/เดือน/ป
ตั้งแตบัดนี้ ถึง 22 ตุลาคม 2561

สถานที่
http://admission.pbru.ac.th

25 ตุลาคม 2561
25-31 ตุลาคม 2561

http://admission.pbru.ac.th
ตามชองทางตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
http://admission.pbru.ac.th

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 6 พฤศจิกายน 2561
ตอ
รับสมัคร/คัดเลือก/แจงผลการ
ตั้งแตบัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2561 http://admission.pbru.ac.th
สอบคัดเลือก ทุกวันทําการ
รับตรงอิสระ เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและการศึกษาปฐมวัย คัดเลือกวันที่ 15 ธันวาคม 2561
รอบที 2 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
17 ธันวาคม 2561
http://admission.pbru.ac.th
คัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
17 – 31 ธันวาคม 2561
ตามชองทางตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
5 มกราคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
เขาศึกษาตอ
รับสมัคร/คัดเลือก/แจงผลการ
บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ 2562
http://admission.pbru.ac.th
สอบคัดเลือกทุกวันทําการ
รับตรงอิสระ เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและการศึกษาปฐมวัย คัดเลือกวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
รอบที 3 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
22 กุมภาพันธ 2562
http://admission.pbru.ac.th
คัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
22-28 กุมภาพันธ 2562
ตามชองทางตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
5 มีนาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
เขาศึกษาตอ
รับสมัคร/คัดเลือก
บัดนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
แจงผลการสอบคัดเลือก
รับตรงอิสระ ทุกวันทําการ
รอบที 4 เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและการศึกษาปฐมวัย คัดเลือกวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
24 พฤษภาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
คัดเลือก
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
24-28 พฤษภาคม 2562
ตามชองทางตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 31 พฤษภาคม 2562
http://admission.pbru.ac.th
ตอ
รายงานตัว/ประชุมผูปกครอง
11-14 มิถุนายน 2562
อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
3

เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 3_7)
ตารางกําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม
และประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2562
ระหวางวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
วันที่
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร (แขนงดนตรีไทย
11 มิถุนายน 2562
แขนงดนตรีสากล และแขนงนาฏยการแสดง) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน
12 มิถุนายน 2562 แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย แขนงวิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร) สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ สาขาวิชาหุนยนตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ (สองภาษา)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ แขนงการจัดการธุรกิจคาปลีก แขนงการตลาด
แขนงการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย แขนงการจัดการ
13 มิถุนายน 2562
สถานพยาบาล)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(แขนงการปกครองทองถิ่น และ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
14 มิถุนายน 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 4_7)

หลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
ระหวางวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562

1. นักศึกษาตองแตงกายเรียบรอยถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เครื่องหมายตาง ๆ สามารถซื้อไดที่กองพัฒนา
นักศึกษาอาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. เตรียมหลักฐานดังนี้
- ใบประวัติที่กรอกเรียบรอยแลว พิมพจากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม ที่ http://admission.pbru.ac.th/admission
(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วตอตัวผูเขารายงานตัวกรุณาเตรียมใหพรอมกอนเขารายงานตัว)
- สําเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา
จํานวน 2 ฉบับ พรอมตัวจริง
- สําเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อสําเนาถูกตอง
จํานวน 5 ฉบับ พรอมตัวจริง
- สําเนาใบทะเบียนบาน ลงลายมือชื่อสําเนาถูกตอง
จํานวน 6 ฉบับ
- กรณีนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลใหแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ จํานวน 1 ฉบับ
- รูปถายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพรอมติดเข็ม
และกระดุมเรียบรอย ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
(เอกสารทุกฉบับที่เปนสําเนาตองถายเปนกระดาษ A4 และ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ทุกฉบับ)
3. คาทําบัตรนักศึกษา จํานวน 100 บาท
• หมายเหตุ ในกรณีทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชน ที่ เปนเด็กชาย เด็กหญิง ใหเปลี่ยนเปน นาย
หรือนางสาว ใหเรียบรอย

5

เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 5_7)
ตารางกิจกรรมการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
ระหวางวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตอ)
วันที่/เวลา

11 มิถุนายน 2562
8.00 - 8.30 น.

9.00-12.00 น.

9.00-11.50 น.

กําหนดการ

นักศึกษาใหมลงทะเบียน กรอก
เอกสาร ติดรูป และเรียงเย็บ
เอกสาร
นักศึกษาใหมรายงานตัว
(สงเอกสารใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ชําระคาทําบัตร
นักศึกษา ทําบัตรประกันสุขภาพ
และสงเอกสารสมัคร การใช
ระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย)
ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง

หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผูปกครอง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏย
ดุริยางคศาสตร (แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีสากล และแขนงนาฏยการแสดง)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชานิเทศศาสตร
(สําหรับนักศึกษาใหม)
ณ หองประชุม พนอม แกวกําเนิด
( สําหรับผูปกครอง )
ณ หองประชุม
หองประชุม เอกศักดิ์ บุตรลับ

เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 6 _7)
ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
ระหวางวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตอ)
วันที่/เวลา

12 มิถุนายน 2562

กําหนดการ

หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผูปกครอง

นักศึกษาใหมลงทะเบียน
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรประยุกต (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน แขนงเทคโนโลยีเว็บ
และมัลติมเี ดีย แขนงวิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร)
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ สาขาวิชาหุนยนตอุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและบริการ (สองภาษา)

8.00 - 8.30 น.

(สําหรับนักศึกษาใหม)

9.00-12.00 น.

นักศึกษาใหมรายงานตัว
(สงเอกสารใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ชําระคาทําบัตร
นักศึกษา ทําบัตรประกัน
สุขภาพและสงเอกสารสมัคร
การใชระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย)

ณ หองประชุม พนอม แกวกําเนิด

ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง

ประชุมผูปกครอง
ณ หองเอกศักดิ์ บุตรลับ

9.00-11.50 น.

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝงตะวันตก
โทรศัพท 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ตอ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

เอกสารแนบทายหมายเลข 1 (หนา 7_7)
ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
ระหวางวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตอ)
13 มิถุนายน 2562
8.00 - 8.30 น.

นักศึกษาใหมลงทะเบียน
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร

9.00-11.50 น.

นักศึกษาใหมรายงานตัว
(สงเอกสารใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ชําระคาทําบัตร
นักศึกษา ทําบัตรประกัน
สุขภาพและสงเอกสารสมัคร
การใชระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย)
ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง

14 มิถุนายน 2562
8.00-8.30 น.

นักศึกษาใหมลงทะเบียน
กรอกเอกสาร ติดรูป และเรียง
เย็บเอกสาร

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-11.50 น.

นักศึกษาใหมรายงานตัว
(สงเอกสารใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ชําระคาทําบัตร
นักศึกษา ทําบัตรประกัน
สุขภาพและสงเอกสารสมัคร
การใชระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย)

ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ แขนงการจัดการธุรกิจคาปลีก
แขนงการตลาด แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย แขนงการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ แขนงการจัดการสถานพยาบาล)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบดวย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

(สําหรับนักศึกษาใหม)
ณ หอง พนอม แกวกําเนิด

ประชุมผูปกครอง
ณ หอง เอกศักดิ์ บุตรลับ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น และ การบริหารภาครัฐและ
เอกชน)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

(สําหรับนักศึกษาใหม)
ณ หอง พนอม แกวกําเนิด

ประชุมผูปกครอง
ณ หอง เอกศักดิ์ บุตรลับ

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝงตะวันตก
โทรศัพท 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ตอ 1111,1166, 1141 โทรสาร 0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

