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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ประเภทรับตรงทั่วไป 

ระหว่างวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ถึง วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เคม ี
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
สายวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

ฟิสิกส ์
 
 
 
ชีววิทยา 
 
 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
สาธารณสุขศาสตร ์
 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
 
คณิตศาสตร ์
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
สายวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์ หรอื สายศิลป-์ค านวณ 

- มีผลการเรียนเฉพาะรายวิชาทางดา้นคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  ๒.๒๕ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  หรอืเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 
 

 
 
 



   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

- มีความสามารถทางด้านภาษา 
- มีความประพฤติเรียบร้อย  มภีาวะผู้น าและท างานเป็นทีมได้ 

 

พัฒนาสังคม 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- เป็นผู้มีความสนใจด้านจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีบุคลิกภาพท่ีดี   
มีความเป็นผู้น า และมีความส านึกรักชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีความสามารถทางด้านภาษา 
 
 
 
 

ศิลปกรรม - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 
 

นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  
 
 
 

 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (รป.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (น.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิติศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นนักกฎหมาย 
 

 
 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ร.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  
 
  

 
 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ค.บ.) 
สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
 
 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (วศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

 
  

วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน  ๕  ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 

 
 
 
 
 



 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (ทล.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 

เทคโนโลยีการผลติ   
 
 
 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
 
 
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ * 
 
 
 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม * 
 
 
 
 
 
  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี   ๔  ปี  (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 
 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 

เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) 
 
 
 
 

เกษตรศาสตร์(การจดัการการเกษตร) 
 
 
 
 

เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
 
 
 
 

คหกรรมศาสตร์ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   คณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บธ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การจัดการ 

 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 
 

การตลาด  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีความกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจ  ชอบเข้าร่วมกิจกรรม 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 
 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 
 
 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรหรือผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีความอดทน มีความรับผิดชอบและมีใจรักบริการ 
 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เศรษฐศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 
 

 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บช.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
บัญชี  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 
 

 

 



 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (นศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการท่องเที่ยว) 

 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 

นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทลั) 
 
 
 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีทักษะการสื่อสารและมีใจรักบรกิาร 
 

 
  

 คณะครุศาสตร ์
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ค.บ.) 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การศึกษาปฐมวัย 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือเทียบเท่า  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน ๕  ภาคการศึกษา   

ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 
 

พลศึกษา - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือเทยีบเท่า  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือ  ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านพลศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
- เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบร้อย  และไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
- มีสุขภาพแข็งแรง  ไมม่ีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 

 

คณิตศาสตร ์ - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
สายวิทย-์คณิต หรือ สายศลิป-์ค านวณ 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน ๕  ภาคการศึกษา   
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านคณิตศาสตร ์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถและความสนใจด้านคณติศาสตร์ เป็นผู้มีความประพฤติ

เรียบร้อย  มีจิตอาสา 
 

 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ค.บ.) 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-์คณิต หรือในแผนการเรียนอื่นที่ผา่นการเรยีนใน
รายวิชา  ฟิสิกส์   เคมี  และชีววิทยา  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน  ๕  ภาคการศึกษา            
ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

- ผลการเรยีนเฉลีย่วิชาเฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า ๓.๐๐ 
- เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบร้อย มจีิตอาสา และมีความสนใจในดา้นวิทยาศาสตร์ 

 

ภาษาอังกฤษ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
- เกรดเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕  (ใบรับรองผลการเรียน

เฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  ออกโดยสถานศึกษา) 
 

ภาษาไทย - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
- มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรหรือผลการเรียนเฉลี่ย  ๕ ภาคการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านภาษาไทย  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
- เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและความสนใจทางด้านภาษาไทย 

 
 

         ข้อมูล  ณ  วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
หมายเหตุ :   สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย ( * )  คือ สาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสตูร 
 

 



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

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

เลขที่ผู้สมัคร ___________ 

 
 

ใบสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

ประเภทรับตรงทั่วไป 
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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. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
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 

   
   

 

                    *** ส าหรบัผู้ที่เลือกสอบคณะครุศาสตร์  ทุกสาขาวชิา  ในล าดับที่  1  ไม่สามารถเลือกสอบคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวชิาใน ล าดบัที่  2 

   
 
 
 

  ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร             
 (.....................................................................)  

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

 
 

    
  
 
 
 

 

 -     -                                                  -               -

  

 

 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่การเงิน รับช าระเงินค่าสมัคร   ปริญญาตรี 300 บาท 
           

 

  

ติดรูปถ่ายสี 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
(รูปถ่ายไม่เกิน   

6 เดือน) 
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. 
 

 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 
วันที่ ...................................................  

ท่านได้รับข้อมูลการสมัครจากสื่อใด  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัย  ครูแนะแนว  Website/Facebook 

ตรวจสอบหลักฐาน 
 

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

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

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

คณะกรรมการจากคณะ 



รายละเอียดการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 นักศึกษาสามารถยื่นกู้ได้หลังจากที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว ตามประกาศก าหนดการส่งเอกสาร          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มี  ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 
 

 ลักษณะที ่๑  กยศ.     
 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  มุ่งสร้าง
โอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และ ค่าครองชีพ  แก่นักศึกษา
สามารถยื่นกู้ได้ทุกสาขาวิชา 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 - มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  สามารถกู้ค่าเล่าเรียน  และ ค่าครองชีพ 
 

 ลักษณะที่ ๒  กรอ.   
 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก  
โดยมีสาขาวิชาทีส่ามารถกู้ได้  ดังต่อไปนี้ 
 

คณะ สาขาวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
 
 



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ลักษณะท่ี ๑  กยศ. 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ลักษณะท่ี ๒  กรอ. 
ศึกษาในสาขาวิชา 

ที่เป็นความต้องการหลักฯ 
๑. มีสญัชาตไิทย   
๒. ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้ารว่มด าเนินงานกับกองทุน   
๓. ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ -  
๔. มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้       
๒ ปี และผ่อนช าระอีก ๑๕ ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี  - 

๕. มีอายไุม่เกิน ๓๐ ปี ในปีการศกึษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุน -  
๖. ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช./ปวส. อนุปริญญา  
/ปริญญาตร ี  - 

๗. ศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรีและหลักสูตร
สาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 

-  

๘. รายไดต้่อครอบครัว ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี  

หากประสงค์จะกู้ยมืเงิน 
ค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่ม ี

รายได้ครอบครัว  
ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

๙. มีคณุสมบัติครบถ้วนตามระเบยีบ/ประกาศการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา   

๑๐. มผีลการเรียน/ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา   

๑๑. มคีวามประพฤติดี ไมฝ่่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
ขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย   

๑๒. ท าประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ 
     - รายใหม่หรือรายเก่าเปลีย่นระดับที่ศึกษาในระดับ
อนุปริญญาตร/ีปรญิญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนช่ัวโมง 
    - รายเก่าเลื่อนช้ันปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมง 

  

๑๓. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ  
มาก่อน   

๑๔. ไม่เป็นผู้ปฏิบตัิงานและรับเงนิเดือนหรือค่าจา้งประจ าใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา   

๑๕. ไม่เป็นบคุลล้มละลาย   
๑๖. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

  

๑๗. ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนดัช าระหนีก้ับกองทุน เว้นแต่จะได้ช าระหนี้
ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว   

 




