
หน้า 1 จาก 6 
 

งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654 

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ขั้นตอนที่ 1 เว็บไซต์การรับสมัคร คลิก  http://admission.pbru.ac.th/ พร้อมคลิก รับสมัครภาคปกติ 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการกรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด Login 

 

 

 

 

1.2 

1.1 

2. กรอกรหัสบัตร
ประชาชน 13 หลัก 

http://admission.pbru.ac.th/
http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp


หน้า 2 จาก 6 
 

งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจาก Login แล้วให้ป้อนข้อมูลผู้รับสมัคร  (* จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วน) 

3.1 ท าการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามความเป็นจริง กรณีเลือกข้อมูลใน

รายการให้กดปุ่ม  และคลิกเลือกข้อมูลในรายการที่ตรงกับผู้สมัคร (ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาท)ี 
3.2 เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึกข้อมูล 

  

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.2 
เลือก พ.ศ. เกิด  

เลือกวันเกิด  

เลือกค าน าหน้า 

กรณีไม่มีไฟล์แนบให้ผู้สมัครถือเอกสารฉบบัจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

ค้นหาต าบล และคลิกเลือก  

ค้นหา วุฒ ิและสายวิชา  

ท่ีจบ  

ค้นหาโรงเรียน และคลิกเลือก  

เมื่อป้อนข้อมูลถกูต้องแล้วกด บนัทึกข้อมูล  



หน้า 3 จาก 6 
 

งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกรูปแบบท่ีต้องการสมัคร โดยการคลิกรูปแบบการสมัครได้เพียง 1  รอบ จาก 5 รอบ 

* ผู้สมัครควรตรวจสอบวันเวลาในการรับสมัครในแต่ละรอบให้ละเอียด จากประกาศหน้าเว็บรับสมัคร * 

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยการคลิกรูปแบบการสมัครได้เพียง 1  สาขาวิชา

  

  

4. คลิกเลือก รอบท่ีต้องการ 

4. คลิกเลือก สาขาวิชาท่ีต้องการ 
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งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654 

ขั้นตอนที่ 5 ท าการตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่ต้องการให้ม่ันใจ จากนั้นจึงท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร 

 

* การสมัคร ทั้ง 5 รอบ แต่ละรอบจะสามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา * 

  

5. คลิกเลือก สาขาวิชาท่ีต้องการ 
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งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654 

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ให้พิมพ์ใบช าระค่าสมัครสอบ 

 

ขั้นตอนที่ 7 ท าการพิมพ์ใบสมัคร และช าระเงินค่าสมัครสอบ ตามวันเวลาที่ก าหนด  
(กรณียังไม่ได้ช าระค่าสมัคร สามารถน าใบสมัครมาติดต่อสัมภาษณ์ในวันเวลาท าการ) 

 
* กรณีช าระค่าบริการผ่านเค้าท์เตอร์ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (14)  

ระหว่าง เวลาท าการ 8.30-15.30 น. * 

* กรณีช าระค่าบริการผ่านเค้าท์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคาร จะใช้เวลาการตรวจสอบการยอดการช าระ 3-5 วันท าการ * 

* กรณีช าระค่าบริการผ่านเค้าท์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคาร สามารถใช้หลักฐาน/สลิปการช าระเงิน มารับใบเสร็จรับเงินได้
ที่ฝ่ายการเงิน * 

6. คลิกใบช าระค่าสมัครสอบ 

7. คลิกพิมพ์ หรือ บันทึกเป็นไฟล์ 
(ใบช าระค่าสมัครสอบ) 



หน้า 6 จาก 6 
 

งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654 

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากท าการสมัครสอบเสร็จแล้วให้ท าการกดปุ่ม ออกจากระบบ  

 

 

ขั้นตอนที่ 9 ท าการพิมพ์ใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และน ามายืนยันในวันสอบ  
(กรณีช าระค่าสมัคร 200 บาทแล้ว) 

 

หมายเหตุ  หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาท่ีสอบหรือรูปแบบในการสมัครให้นักศึกษามาติดต่อที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 
โทรศัพท์ 0-3270-8607 โทรสาร 0-3270-8654  
Facebook: ส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8. คลิก ออกจากระบบ 


