














































เอกสารแนบทายประกาศ หมายเลข 2 
หนา 1_7 

 
 

ตารางกําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2563 
ระหวางวันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  

วันท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
 18 มิถุนายน 2563 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย  ดนตรีตะวันตก) สาขาวิชาคณิตศาสตร 
สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต   

       สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร   สาขา วิชาภาษา อังกฤษธุร กิจ  สาขา วิชา อุตสาหกรรมการทอง เ ท่ียวและโรงแรม   
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ  

 19 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

      สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศลิปะการประกอบอาหาร  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมลัติมเีดีย  
แขนงวิขาวิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร  แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน)  
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ  สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม (แขนงวิชานวัตกรรมบริหาร
ทรัพยากรอาคาร แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและซอรฟแวร) 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน   
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ  แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)    
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

    สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชานิเทศศาสตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาหุนยนตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมตัิ  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน และ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 

 



เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2 
หนา 2_7 

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1  
โทรศัพท 032-708607 โทรสาร 032 – 708654  http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

หลักฐานการรายงานตัวนกัศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

ระหวางวันที่ 18-19  มิถุนายน 2563  
 

1. นักศึกษาใหมท่ีเขารับรายงานตัวตองเตรียมเอกสารดังรายการตอไปนี้ (เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วตอ
ตัวผูเขารายงานตัว กรุณาเตรียมเอกสารใหพรอมกอนเขารายงานตัว) 

 

รายการท่ี เอกสารท่ีตองเตรียม จํานวน หมายเหตุ 
1 ใบประวัติท่ีกรอกขอมูลครบถวน เรียบรอย

แลว  
1 ชุด พิมพจากระบบรับสมัครนักศึกษาใหมท่ี  

http://admission.pbru.ac.th/admission 
2 2.1 ใบรายงานผลการศึกษาท่ีระบุวัน

สําเร็จการศึกษา ฉบับจริง 
1 ฉบับ  

2.2 สําเนาใบรายงานผลการศึกษาท่ีระบุ
วันสําเร็จการศึกษาขนาด A4 

2 ฉบับ ลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

3 3.1 บัตรประจําตัวประชาชน    
3.2 สําเนาบัตรประชาชน ขนาด A4                5  ฉบับ ลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

4 สําเนาใบทะเบียนบาน ขนาด A4 6  ฉบับ ลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองทุกฉบับ              
5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  

ขนาด A4 
1  ฉบับ ลงลายมือชื่อสําเนาถูกตอง  

(เฉพาะผูท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-สกุล) 
6 รูปถายสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี พรอมติดเข็มและติด
กระดุมเรียบรอย ขนาด 2 นิ้ว 

2 รูป เ ข็ม  เครื่ อ งหมายตราสัญลักษณต างๆ 
สามารถติดตอขอซ้ือไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา  
อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

7 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลสังกัด
รัฐบาล 

1 ฉบับ เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
และครุศาสตรบัณฑิต 

 
2. คาธรรมเนียมการทําบัตรนักศึกษา จํานวน 100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acad.pbru.ac.th/


เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2 
หนา 3_7 

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1  
โทรศัพท 032-708607 โทรสาร 032 – 708654  http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

  ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 
วันท่ี 18  มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม สถานท่ี/หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผูปกครอง 
สําหรับนักศึกษาใหม หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 

18 มถิุนายน 2563 
8.00 - 8.30 น. 

 

นักศึกษาใหมลงทะเบียน 
กรอกเอกสาร ติดรปู 
และเรียงเย็บเอกสาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

         สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชานาฎศิลปศึกษา สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9.00 - 12.00 น. 
 

นักศึกษาใหมรายงานตัว 
(สงเอกสารใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
ชําระคาทําบัตรนักศึกษา  ทําบัตร
ประกันสุขภาพและสงเอกสาร
สมัคร  การใชระบบอินเทอรเน็ต
ของมหาวิทยาลัย) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต  

       สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเ ท่ียวและโรงแรม  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
อุตสาหกรรม และ การทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (สองภาษา) 

สําหรับผูปกครองของนักศึกษาใหม 

หองเอกศักดิ์บุตรลับ 9.00 - 11.50 น. ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acad.pbru.ac.th/


เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2 
หนา 4_7 

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1  
โทรศัพท 032-708607 โทรสาร 032 – 708654  http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 
วันท่ี 19  มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม สถานท่ี/หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผูปกครอง 
สําหรับนักศึกษาใหม หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 

19 มิถุนายน 2563 
8.00 - 8.30 น. 

 

นักศึกษาใหมลงทะเบียน 
กรอกเอกสาร ติดรปู 
และเรียงเย็บเอกสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

         สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต   สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ 
การประกอบอาหาร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (แขนงวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสํานักงาน  แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย  แขนงวิขาวิศวกรรม
เครือขายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร) สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ  สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม (แขนงวิชานวัตกรรมบริหาร
ทรัพยากรอาคาร  แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและซอรฟแวร) 

9.00 - 12.00 น. 
 

นักศึกษาใหมรายงานตัว      
 ( ส ง เ อ ก ส า ร ใ ห เ จ า ห น า ท่ี
ตรวจสอบ ชําระค า ทํา บัตร
นักศึ กษา   ทํ า บัต รประ กัน
สุขภาพและสงเอกสารสมัคร  
การใชระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย)  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนง
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคา
ปลีก แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)    
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

       สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชานิเทศศาสตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาหุนยนตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

      สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน และ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 

สําหรับผูปกครองของนักศึกษาใหม 

หองเอกศักดิ์บุตรลับ  
9.00 - 11.50 น. 

ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง 

 
 
 
 

http://acad.pbru.ac.th/


เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2 
หนา 5_7 

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1  
โทรศัพท 032-708607 โทรสาร 032 – 708654  http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 
วันท่ี 18  มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม สถานท่ี/หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผูปกครอง 
สําหรับนักศึกษาใหม หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 

18 มถิุนายน 2563 
8.00 - 8.30 น. 

 

นักศึกษาใหมลงทะเบียน 
กรอกเอกสาร ติดรปู 
และเรียงเย็บเอกสาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

         สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชานาฎศิลปศึกษา สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 

9.00 - 12.00 น. 
 

นักศึกษาใหมรายงานตัว 
( ส ง เ อ ก ส า ร ใ ห เ จ า ห น า ท่ี
ตรวจสอบ ชําระค า ทํา บัตร
นักศึ กษา   ทํ า บัต รประ กัน
สุขภาพและสงเอกสารสมัคร  
การใชระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต  

       สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเ ท่ียวและโรงแรม  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
อุตสาหกรรม และ การทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (สองภาษา) 

สําหรับผูปกครองของนักศึกษาใหม 

หองเอกศักดิ์บุตรลับ  
9.00 - 11.50 น. 

ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://acad.pbru.ac.th/


เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2 
หนา 6_7 

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1  
โทรศัพท 032-708607 โทรสาร 032 – 708654  http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

ตารางกําหนดการรายงานตัวและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 
วันท่ี 19  มิถุนายน 2563 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

เวลา 8.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม สถานท่ี/หลักสูตร/สาขาวิชา/และการประชุมผูปกครอง 
สําหรับนักศึกษาใหม หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 

19 มิถุนายน 2563 
8.00 - 8.30 น. 

 

นักศึกษาใหมลงทะเบียน 
กรอกเอกสาร ติดรปู 
และเรียงเย็บเอกสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

         สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต   สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (แขนงวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสํานักงาน  แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย  แขนงวิขา
วิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร) สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
และระบบควบคุมอัจฉริยะ  สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม (แขนงวิชานวัตกรรม
บริหารทรัพยากรอาคาร  แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและซอรฟแวร) 

 
 
 

9.00 - 12.00 น. 
 

นักศึกษาใหมรายงานตัว      
 ( ส ง เ อ ก ส า ร ใ ห เ จ า ห น า ท่ี
ต ร วจสอบ  ชํ า ร ะค า ทํ า บั ต ร
นักศึกษา  ทําบัตรประกันสุขภาพ
และสงเอกสารสมัคร  การใช
ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย)  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนง
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)    
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

       สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชานิเทศศาสตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาหุนยนตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

      สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน และ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 

สําหรับผูปกครองของนักศึกษาใหม 

หองเอกศักดิ์บุตรลับ  
9.00 - 11.50 น. 

ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีและผูบริหารพบ
ผูปกครอง 

 
 

 
 

http://acad.pbru.ac.th/


เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2 
หนา 7_7 

งานรับสมัครนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู 8 ต.นาวุง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย (อาคาร 14) ชั้น 1  
โทรศัพท 032-708607 โทรสาร 032 – 708654  http://acad.pbru.ac.th  ID line :@acad.pbru 

ตารางกําหนดการสอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานกอนเขาเรียนสําหรับนักศึกษาใหม 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

30 มิถุนายน 2563 
เวลา วิชา 

8.50 น. เขาหองสอบ 
9.00 - 10.00 น. วิชาพ้ืนฐานท่ัวไป (ภาษาไทย  คณิตศาสตร สังคม คอมพิวเตอร ) 
10.00 - 12.00 น. วัดแววความเปนครู (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)  
12.00 - 13.20 น. พักเท่ียง 
13.20 น. เขาหองสอบ 
13.30 – 15.30 น วัดระดับความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

 

• สถานท่ีจัดสอบ อาคารวิทยาภริมย  อาคารนิวัตสโมสร 
 
 
 

http://acad.pbru.ac.th/

