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รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา 

ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (รอบเติมเต็ม) 

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ถงึวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
ภาษาอังกฤษ 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

ศิลปกรรม 

นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง 

 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (รป.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐประศาสนศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖หรือเทียบเท่า   

 
 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (น.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิติศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖หรือเทียบเท่า   

 

 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ร.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   คณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บธ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การจัดการ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖หรือเทียบเท่า   

 
การตลาด  

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บช.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
บัญชี  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖หรือเทียบเท่า   

 
 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖หรือเทียบเท่า   
 
 

 

  

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

ชีววิทยา 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ต่ ากวา่  ๒.๐๐ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
คณิตศาสตร ์
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
หรือ สายศลิป-์ค านวณ 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ต่ ากวา่  ๒.๐๐ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    
 

 



    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (ทล.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

เทคโนโลยีการผลติ   - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือ เทียบเท่า  
หรือวุฒิ ปวช., ปวส. 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง)   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)   
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี   ๔  ปี  (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือ เทียบเท่า  
หรือวุฒิ ปวช., ปวส. 
 เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) 

 

เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
 

 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (วศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือ เทียบเท่า  
หรือวุฒิ ปวช., ปวส. 
 วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 

 

หมายเหตุ   

 ๑. รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมของมหาวิทยาลัย กรณีที่สาขาวิชา            

  ขอปรับเปลี่ยน   

 ๒.  สาขาวิชาใดที่เตม็ตามแผนการรับ  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปิดรับสมัครนักศึกษา  ก่อนก าหนดการที่แจ้ง 

  ในประกาศ  ผูส้มัครควรตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเคาเตอร์บริการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

  ณ  วันท่ีมาสมัครเข้าศึกษาอีกครั้ง 

 

ข้อมูล  ณ  วันที ่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ 



เลขที่ใบเสร็จ …...................................... 
 

ลงชื่อ............................................…… เจ้าหน้าที่รับเงิน         วันที ่……… เดือน…………… พ.ศ. ………… 

เลขที่ผู้สมัคร ___________ 

 
ใบสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

   ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2561 
 (รอบเติมเต็ม) 

 
1 

 

ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี  4  ป ี                     ปริญญาตรี  5  ปี      

 
1. ข้อมลูผู้สมัคร     
ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ....................ช่ือ – สกุล .........................................................................................................................                       
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                เกิดวันที่ ............ เดือน .......................พ.ศ. ................. 
สัญชาติ ...................................... เชื้อชาติ ..................................... ศาสนา .....................................  สถานภาพ        โสด  สมรส     
ความพิการ     ไม่พิการ       พิการ     ด้าน ................................................................................................................................................. 

  ไม่มีหลักฐานแสดง      มีหลักฐานแสดงโปรดระบุ ........................................................................................................................................... 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน ท่ีติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี ...........................หมู่ .................. ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ......................................................................... 
แขวง/ต าบล .......................................... เขต/อ าเภอ .................................... จังหวัด ............................................... รหสัไปรษณยี์ ......................... 
โทรศัพท์บ้าน ....................................................... โทรศัพท์มือถือ .................................................... Email : ………………....………….…………….…….. 
 

3. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา เกรดเฉลี่ย 
     

 
 

            ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังวา่เป็นข้อมูลเท็จ ข้าพเจา้ยินดีให้ทางมหาวิทยาลัยฯ  
        ด าเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
 

4. สาขาวิชาท่ีสมัคร   
ล าดับ คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา 

1    
2    

 

 *** ส าหรับผู้ที่เลือกสอบคณะครุศาสตร์  ทุกสาขาวิชา  ในล าดบัที ่ 1  ไม่สามารถเลือกสอบคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาใน ล าดบัที่  2  
 

 
 

  ลงช่ือ..................................................................ผสูมัคร             
 (.....................................................................)  

                วันท่ี ............ เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
  
 
 
 
 

ตรวจสอบหลักฐาน 
 

 หลักฐานการสมัครครบถ้วน 
 ขาดหลกัฐาน ล าดับที ่......................... 
 

ลงชื่อ  ........................................................ 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ..........  
 
ลงชื่อ.......................................................... 

คณะกรรมการจากคณะ 

 -     -                                                  -               -

  

 

 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่การเงิน รับช าระเงินค่าสมัคร   ปริญญาตรี 300 บาท 
           

 

  

ติดรูปถ่ายสี 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
(รูปถ่ายไม่เกิน   

6 เดือน) 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 นิ้ว 

เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดเรียงเอกสารตามล าดับหมายเลข)  
 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายส ีขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
 3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 5. หลักฐานอื่น เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 6. หลักฐานแสดงความพิการ  (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบบั 
(ต้องรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 
       
..................................... 
      (                                                   ) 

กรรมการรับสมัคร 
วันที ่...................................................  

ท่านได้รับข้อมูลการสมัครจากสือ่ใด  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัย  ครูแนะแนว  Website/Facebook 




