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ท่ี รหัสผู้สมัคร ช่ือ  สกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร

1 640418005 บุษกร อวดลาภ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

2 640418007 มุกรวี  เสรีวัฒน์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

3 640418009 ปภังกร นิลประเสริฐ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

4 640418014 สิทธิรัตน์ ขัยปรีชานุกูล การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

5 640418018 ศักด์ิชัย ศรีสวัสด์ิ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

6 640418023 ลือนาม นกน่วม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

7 640418026 อังควิภา ประภัสสิริ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

8 640418027 กุลสตรี ชุ่มน้อย การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

9 640418028 นนทวัฒน์ นสิวายะวิโรจน์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

10 640418029 เกษม เทพธรรม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

11 640418030 ปฏิพล ยุ่นเพ็ญ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

12 640431016 ศิวกร  ยอดขันธ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

13 640431020 อังศุธร กาญจนฉวี การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

14 640431025 เชิดพงษ์ เน้ือแก้ว การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

1 640422006 ณัฐณชา สามบุญรอด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

2 640422015 กษิดิศ รูปสม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

3 640422016 อชิรญา ใบเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

4 640422018 ทรงพล เช่ือถือ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

5 640422021 วิศรุต รุ่งโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

6 640422025 รัตนาวดี มาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

7 640422026 ธันวา ม่ิงแม้น รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

8 640422029 ไกรวิชญ์ ทองสุก รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

9 640422034 วิภาภรณ์ ปานรอด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

10 640422035 ปาวิณี แกมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

11 640422036 พสิษฐ์ บรรเทาสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

12 640422037 สุทธิพงศ์ บุตรเคียง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

13 640422039 พันธกานต์ วัชรกรัณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

14 640422040 ศุภกร ฝ่ายเดช รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

15 640422044 พรพงษ์ วัชรกรัณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

16 640422045 อนุสรา  เดชเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

รายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิและมีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ท่ี รหัสผู้สมัคร ช่ือ  สกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร

17 640422046 ภานุพงศ์ จงสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

18 640422051 อังคณา ศักด์ิแสง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

19 640422052 เลอศักด์ิ พรหมชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

20 640422053 ธนัทชา ดอนกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

21 640422055 ไอริน อรุณพูลทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

22 640422057 ศุภกิจ ปัญญาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

23 640422058 เรวัต พิมพ์ไทย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

24 640422061 วิชญ์พล ศรีสัตบรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

25 640422062 นพเก้า คุณอุดม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

26 640431006 ธีรภัทร ตุ่นกันทา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน)

27 640422012 กวินเทพ เสมมณี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

28 640422013 พงศ์ธร  ขุนประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

29 640423011 ปุณยวัจน์ สงวนพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

30 640423013 สุทธินัย คงน่ิมนวล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

31 640423015 กรกฏ  เข็มกลัด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

32 640423016 ธีรภัทร์ อุทัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

33 640423019 ศุภรัสม์ิ เทพเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

34 640423022 พัชดาพร โสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

35 640423023 อรรถกร มหากล่ัน รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

36 640423024 นริสา หนูสอน รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

37 640423026 ชยพัฒน์ สุขโต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

38 640423027 สุนิสา สุขส าราญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

39 640423028 พีรพัฒน์ พิศุทธ์ิทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

40 640423029 อิทธิ บุญช่วย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

41 640423030 ณฤทธ์ิ นุ่มฉาว รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

42 640423031 ปัณฑ์ชนิต  ศรีวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

รายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิและมีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔
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ท่ี รหัสผู้สมัคร ช่ือ  สกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร

1 640431002 จินตปาตี ขาวผ่อง การบัญชี

2 640431005 ธนดล ช่างทอง การบัญชี

3 640431006 ธีรภัทร ตุ่นกันทา การบัญชี

4 640431007 นิพัทธ์ วงศ์ช่ืน การบัญชี

5 640431018 ณัฐฐิณี นุชนารถ การบัญชี

6 640431015 ธมลวรรณ แผ่แผ่นทอง การบัญชี

7 640473002 อัษฎาวุธ ย่ีสาร คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีส านักงานดิจิทัล)

8 640473008 ดวงรัตน์ นามเสนาะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีส านักงานดิจิทัล)

9 640473009 พิมพ์ชนก สุวิมล คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีส านักงานดิจิทัล)

10 640473011 กวินเมธ เนียมน้อย คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีส านักงานดิจิทัล)

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

หมายเหตุ ; ผู้ยืนยันสิทธ์ิท้ัง 10 ราย สามารถแสดงความจ านงขอย้ายสาขาวิชาได้ท่ี QR-Code ด้านล่าง

รายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาท่ีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔

แสดงความจ านงยา้ย
สาขาวชิา/แขนงวชิา
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 

แนวปฏิบัติ การรายงานตวัเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

(รายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๑) การรายงานตัว 
ค าแนะน า : ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทุกคนศึกษารายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการรายงานตัวตามแนว

ปฏิบัตินี้อย่างละเอียดและรอบคอบซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และหากผู้มีสิทธ์รายงานตัวมีประเด็น
ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการรายงานตัวสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางการติดต่อที่ก าหนด
ไว้ในส่วนท้ายของแนวปฏิบัตินี้   
 

การส่งเอกสารรายงานตัว 
ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นล าดับ ดังนี้ 

  

ขั้นที่ 1 การเตรียมเอกสารรายงานตัว (ต้นฉบับ : เอกสารทุกรายการต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงทุกประการ หาก 
ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าเปน็เอกสารเท็จ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามกฏหมายหรือระเบยีบที่เกี่ยวข้องต่อไป)  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รายงานตัว  รับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะของผู้รายงานตัว) รับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ 

        *3. ส าเนาเอกสารใบรายงานผลการศึกษา   รับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 2 ฉบับ 
   (ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า) ทีร่ะบุวันส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 
 
  

         *หมายเหตุ: ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาให้จัดท าโดยถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน  
                              เหมือนกับเอกสารฉบับจริงแต่ย่อเป็นขนาด A4 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       **4. รูปถ่ายสี หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า จ านวน 2 รปู ขนาด 2 นิ้ว (ต้องมีไฟล์
รูปซึ่งสามารถขอได้จากร้านถ่ายรูป เพื่อใช้ในขั้นที่ 3)  

                 

ขั้นที่ 2  การพิมพ์เอกสารใบรายงานตัว 
 ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ด าเนินการตามข้ันตอนอย่างเป็นล าดับ ดังนี้ 
 1.  เข้าระบบการรายงานตัว ที่ http://admission.pbru.ac.th/ 
 2.  เลือกเมนูสมัครเรียนภาคนอกเวลาปกติ ‘64 
 3.  กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

3.1 ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้รายงานตัว 
3.2 ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบแสดง  
3.3 ในกรณีที่ข้อมูลจากข้อ 3.2 ส่วนใดไม่ถูกต้องและยังไม่ครบถ้วน ให้ผู้รายงานตัวแก้ไข 

                ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกรายการ  
3.4 กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
3.5 พิมพ์ใบรายงานตัว โดยเลือกเมนู “พิมพ์ใบรายงานตัว” 
3.6 น าเอกสารใบรายงานตัวทีพิ่มพ์จากข้อ 3.5 ติดรูปถ่ายสี (หรือรูปตามหมายเหตุในข้อ 4 ขั้น

ที่ 1 จ านวน 1 รูป) และลงลายมือชื่อผู้รายงานตัวในช่องลงช่ือ 
 

      หมายเหตุ: เอกสารตามข้อ 3.6 จะถกูน าไปใช้ต่อในขั้นที่ 3 และต้นฉบับจะต้องส่งทางไปรษณีย์ในขั้นที่ 5 

http://admission.pbru.ac.th/
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ขั้นที่ 3 การเตรียมไฟล์เอกสาร 
   ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวต้องด าเนินการจัดท าไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของเอกสารรายงานตัวที่จัดท าต้นฉบับ
ไว้จากขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ดังนี้  
 

รายการ
ที ่

รายการเอกสาร จ านวน หมายเหตุ 

1 ไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพใบรายงานตัวฉบับที่กรอก
รายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รายงานตัว
เรียบร้อยแล้ว 

1 ไฟล์ ไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของ
เอกสารจากข้อ 3.6 

 ขั้นที่ 2  

2 ไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพส าเนาบัตรประชาชน  1 ไฟล์ ไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของ
เอกสารจากข้อ 1  

ขั้นที่ 1 
3 ไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพส าเนาทะเบียนบ้าน   1 ไฟล์ ไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของ

เอกสารจากข้อ 2 ขั้นที่ 1 
4** ไฟล์  PDF หรือไฟล์รูปภาพส าเนาใบรายงานผล

การศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า  
4.1 ด้านหน้าของใบรายงานผลการศึกษา 
4.2 ด้านหลังของใบรายงานผลการศึกษา 

 
 

1 ไฟล์ 
1 ไฟล์ 

 
 
ไฟล์ PDF ของเอกสารจากข้อ 3 

ขั้นที่ 1  

5 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง หรือไฟล์รูปภาพตามหมายเหตุ
ในข้อ 4 ขั้นที่ 1  

1 ไฟล์ ไฟล์ภาพซ่ึงสามารถขอไฟล์ได้
จากร้านถ่ายรูป หรือไฟล์รูปตาม

หมายเหตุในข้อ 4 ขั้นที่ 1   

ขั้นที่ 4 การส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์  
   ให้ผู้รายงานตัว ด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์ (เอกสารทุกรายการที่จัดท าในขั้นที่ 3) 
ตามข้ันตอนอย่างเป็นล าดับดังนี้  
 

1. ไปที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/ เพ่ือเข้าระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีแล้วกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้รายงานตัว 

2. คลิก “รายงานตัวออนไลน์”  
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3. ปรากฏหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งาน E-mail ให้ผู้รายงานตัวกรอก E-mail ของตนเองเพ่ือ log in เข้าสู่
ระบบ (สามารถใช้ได้ทั้ง Gmail และ Hotmail) 

 

4. เมื่อ log in เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Google Form “แบบส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564” 
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5. ให้ผู้รายงานตัวกรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 อีเมล์ 
 รหัสผู้สมัคร 
 ชื่อ 
 นามสกุล 

 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 คณะ 
 สาขาวิชา 

 จากนั้นกดปุ่ม  

6. แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว (เอกสารที่จัดเตรียมไว้แล้วจากขั้นที่ 3) ดังนี้ 
 

 ใบรายงานตัว  กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” และเลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ ใบรายงานตัว 

 

 ส าเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตร และรับรองส าเนาถูกต้อง) กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” และ
เลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของส าเนาบัตรประชาชน 
 

 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะของนักศึกษา และรับรองส าเนาถูกต้อง) กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” และ
เลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพส าเนาทะเบียนบ้าน 
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 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (ที่มีวันส าเร็จการศึกษาแล้ว และสแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ด้าน
ของเอกสาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” และเลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ
ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา จ านวน 2 ไฟล์ 

 

 แนบไฟล์รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สามารถขอไฟล์
ได้จากร้านถ่ายรูป หรือ ไฟล์รูปตามหมายเหตุในข้อ 4 ขั้นที่ 1) กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์” และเลือกไฟล์
รูปถ่าย  

***แนบได้เฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น*** 

 

7. กรอกข้อเสนอแนะของการส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์ (ถ้าม)ี 

8. กดปุ่ม  
9. การส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์เสร็จสิ้น 
10. ด าเนินการจัดส่งเอกสารการรายงานตัวมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามวิธีในขั้น 
      ที่ 5  

ขั้นที่ 5 การส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการรายงานมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
            หลังจากอัพโหลดไฟล์ในระบบรายงานตัวออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ผู้รายงานตัวน าเอกสารต้นฉบับที่
จัดเตรียมไว้ในขั้นที่ 1 ทุกรายการ (โปรดอย่าลืม… ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าที่
ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องจัดท าโดยถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกันเหมือนกับเอกสารฉบับ
จริง แต่ย่อเป็นขนาด A4 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ) และเอกสารใบรายงานตัวต้นฉบับจาก
ข้อ 3.6 ในขั้นที่ 3 บรรจุลงในซองสีน้ าตาลขนาด A4  และน าส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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(เพ่ือความครบถ้วนของเอกสาร โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านกับรายการตรวจสอบ (Check list) เอกสารที่
ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ในหน้า 7 ก่อนบรรจุลงในซองไปรษณีย์) โดยจ่าหน้าซองน าส่งดังตัวอย่างด้านล่างนี้  

              
                                         (รายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติ          
                                                          ประจ าปีการศึกษา 2564 สาวิชา...................) 

 
                                              

                         เรียน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
              38 หมู่ 8 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าบลนาวุ้ง 
               อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  
               7600๐  

 

๒.รายการตรวจสอบ (Check list) เอกสารที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ 
 

 ก่อนบรรจุเอกสารลงในซองไปรษณีย์เพ่ือจัดส่ง โปรดตรวจสอบรายการเอกสารให้ครบถ้วน (ต้องมี
เอกสารต้นฉบับที่จัดเตรียมไว้ในขั้นที่ 1 และเอกสารใบรายงานตัวต้นฉบับจากข้อ 3.6 ในขั้นที่ ๒) ซึ่งมี
จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รายงานตัวที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว       จ านวน 1 ฉบับ 

 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะของผู้รายงานตัว) ทีร่ับรองส าเนาถูกต้องแล้ว      จ านวน 1 ฉบับ 

        
 ส าเนาเอกสารใบรายงานผลการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าที่รับรอง      จ านวน 2 ฉบับ 
 ส าเนาถูกต้องและต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา 

         **หมายเหตุ: ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาให้จัดท าโดยถ่ายเอกสาร 
                หน้าหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน เหมือนกับเอกสารฉบับจริงแต่ย่อ 
                เป็นขนาด A4 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

      รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 1 รูป ตามหมายเหตุในข้อ 4 ขั้นที่ 1 
  

 

            เอกสารใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบ ซึ่งตดิรูปถ่ายสี สวมชุดนักศึกษา     จ านวน 1 ฉบับ 
            ตามระเบียบของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุีหรือรูปตามหมายเหตุใน 
            ข้อ 4 ขั้นที่ 1  และลงลายมือช่ือผู้รายงานตัวในช่องลงช่ือเรียบร้อยแล้ว 
 
 
๓. การตรวจสอบสถานะของการส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ 

ผู้ที่จัดส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะของการได้รับ
เอกสารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหลังจากวันที่ด าเนินการส่งเอกสารอย่างน้อย ๓ วันท าการ 
ที่ เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/ และหากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามตาม
ช่องทางการติดต่อที่ก าหนดไว้ 

 
 

นายพิชิต  สุดตา 
59/8 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด 45130 
โทร……………………………………. 
 

http://admission.pbru.ac.th/
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๔. ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการรายงานตัว 
1) แจ้งความจ านงย้ายสาขาวิชาส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้

    QR Code  
  แสดงควำมจ ำนงขอย้ำย

 สำขำวิชำ / แขนงวิชำ 

 ๒) ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ไลน์แอพลิเคชัน 

3) ติดต่องานรับสมัครนักศึกษา
3.๑) โทร 087 3242972  อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล 

รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.๒) โทร 091 8862859  นางสาวเฉลย ทองค า 

   ฝ่ายงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5. ประกาศรายชื�อผู้รายงานตัวและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที� 2๗ กรกฎาคม 2564
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ตัวอย่างเอกสารประกอบการรายงานตัว 
ที่ถูกต้องและสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



วันเดือนปีเกิด : 01/01/2543

ข้ อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาปี ที่ 6     สาย :  วิทยาศาสตร์   -  คณิตศาสตร์      ผลการเรียน :  3     โรงเรียน :  xxxxx

ลงชื�อ...........................เจา้หนา้ที�......................................ผูรั้บรายงานตวั

หญิง สถานที่เกิด : ประจวบฯเพศ :
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
ขอมูลที�อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
บานเลขที� :  xx     หมู :  x     ถนน :  -  ซอย 

ตําบล :  xxxxxxx     อําเภอ :  xxxxxxx     จังหวัด :  xxxxxxx    รหัสไปรษณีย์  :  xxxxxx
เบอร์ โทรศัพท์  :  0988888888     เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ :  0988888888     EMAIL :  xxxxxxxxxxxx

ขอมูลครอบครัว

ชื�อบิดา :  นาย   xxxxxxxxxxx    xxxxxx

อาชีพบิดา :  รับราชการ     รายไดบิ้ดา :  XX,XXX บาทต่อ เดือน 

ชื�อมารดา :  นางxxxxxx   xxxxxxxxx

อาชีพมารดา :  รับราชการ     รายไดม้ารดา :  มากกวา่ XX,XXX บาท ต่อ

เดือนสถานะภาพการสมรส :  อยูดวยกัน     จํานวนพี่นองทั้งหมด :  x     จํานวนพี่นองที่ไดศึกษา :  x

ชื่อผู้ ปกครอง :  นาย  xxxx
อาชีพผู้ ปกครอง :  รับราชการ     รายได้ ผู้ ปกครอง :  XX,XXX บาท ต่อเดือน     ความสมัพนัธ์ :  บิดา

ข้อมูลรายงานตัว ณ วันที่................................................................................

ความพิการ :  ไม่พิการ     โรคประจำตัว :  -
ข้อมูลอื่น ๆ

ความถนัด/ความสามารถพิเศษ :  -
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงชื่อ....................................ลายมือชื่อ................................นักศึกษา
( นางสาวรัชนุช รุงอราม )

(..........................................................................................)

เฉพาะเจา้หนา้ที�

(    ) 1. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 

(    ) 2. สาํเนาใบทะเบียนบา้น 1 ฉบบั

(    ) 3. เอกสารอื�น/ถ ้ามี ..........................

(    ) 4. สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบบั 

(    ) 5. รูปถ่ายสี                                     2 รูป

หากพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์

ใบรายงานตัว  รหัสผูสมัคร  646423107 
รหัส/สาขาวิชาที่สมัคร : 1423  ( รัฐประศาสนศาสตร

ชื่อ-สกุลผูสมัคร(ภาษาไทย) : นางสาวรัชนุช  รุงอราม

ชื่อ-สกุลผู สมัคร(อังกฤษ) : MISS Ratchanut  Rung-aram      

เลขที่บัตรประชาชน : XXXXXXXXXXXXX
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