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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โครงการเพชรอินทนิลช่อที่ ๔๔ 

ระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๒๘  ธนัวาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
ชีววิทยา 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  
 สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

เคม ี
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
สายวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ ฟิสิกส ์

 
 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
สาธารณสุขศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
 
 

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

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 ๒.๕๐   

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่างๆ ได้ และมีภาวะผู้น า 
- มีความประพฤติด ี

 

พัฒนาสังคม 
 

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

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

- เป็นผู้มีความสนใจด้านจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีบุคลิกภาพท่ีดี   
มีความเป็นผู้น า และมีความส านึกรักชุมชนและท้องถิ่น 
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

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

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีความฝันอันยิ่งใหญ่ ต้องการใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริงหรือรักในการท า
กิจกรรม 
 

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

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมผีลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับงานห้องสมุดโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

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

- มีผลงานหรือเกียรติบัตริางวัลทีไ่ดร้ับจากการประกวดต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปกรรม 
 

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

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีใจรักในด้านศลิปกรรมการแสดง 
 

 

  
 



 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (รป.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 

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

การบริหารงานท้องถิ่น 
 
 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (น.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิติศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นนักกฎหมาย 
 

 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ร.บ.) 

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

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๒๐ 

- มีความประพฤติด ี
 

 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (วศ.บ.) 
สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

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

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน  ๕  ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 

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 
เทคโนโลยีการผลติ   
 
 

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

(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง)   
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)   
 
เทคโนโลยีอุสาหกรรม(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์)   
 
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(คหกรรมศาสตร์) 
 
 
 

เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
 
 
 

 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๕  ปี  (ค.บ.) 
สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 



   คณะวิทยาการจัดการ 
 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(การสื่อสารดิจิทลั) 

 
- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีความเข้าใจเกีย่วกับวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการท่องเที่ยว) 

 

 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 
 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เศรษฐศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

 

 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 

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

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

  



 คณะครุศาสตร ์
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๕  ปี  (ค.บ.) 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
คณิตศาสตร ์ - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๖  สาย

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป-์ค านวณ 
- ผลการเรยีนเฉลีย่ ๕ ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านคณติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
- มีผลงานการแข่งขันทางด้านคณติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา  โดยได้รางวัล      

อย่างน้อยในระดับเขตการศึกษา 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถและความสนใจด้านคณติศาสตร์ เป็นผู้มีความประพฤติ
เรียบร้อย 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือก าลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-์คณิต หรือในแผนการเรียนอื่นที่ผา่นการเรยีนใน
รายวิชา  ฟิสิกส์   เคมี  และชีววิทยา และต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสตูรหรือผลการเรียน  ๕  ภาคการศึกษา  ไมต่่ ากว่า  ๓.๒๕   
- คะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ไมต่่ ากว่า ๓.๒๕ 
- เป็นผู้มีความประพฤตเิรียบร้อย มีจิตอาสา และมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือเทียบเท่า  
-  มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรหรือผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

- เกรดเฉลี่ยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  (ใบรับรองผลการเรียน
เฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  ออกโดยสถานศึกษา) 

ภาษาไทย - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
- มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูรหรือผลการเรียนเฉลี่ย  ๕ ภาคการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านภาษาไทย ไมต่่ ากว่า ๓.๕๐ 
- มีผลงานการแข่งขันที่ได้รางวัลการแข่งขันภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ี 
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความสนใจทางดา้นภาษาไทย 

 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้สมัครที่สมัครเรยีนในหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ รอบ Portfolio ต้องเขียนเรียงความ  เร่ือง “ครูดีที่ฉันรัก”  
                    ด้วยลายมือตนเองมีความยาวไม่เกิน ๑  หน้ากระดาษ A๔    
     ๒. สามารถดูรายละเอียดการท า  Portfolio  ได้ที่เว็บไซต์  “ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน” 
 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๗  ธันวาคม    ๒๕๖๑  (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง) 



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

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

เลขที่ผู้สมัคร ___________ 

 
 

ใบสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562 
รอบที่ 2  โครงการเพชรอินทนิลช่อที่ 44 

 
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 

   
   

 
 

                  *** ส าหรับผู้ที่เลือกสอบคณะครุศาสตร์  ทุกสาขาวชิา  ในล าดับที่  1  ไมส่ามารถเลือกสอบคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวชิาใน ล าดับที ่ 2 

 
 
 
 

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

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

 
 
 

 
 

    
  
 
 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีส่งไปรษณีย์ ให้สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัคร  300  บาท  ในนาม นางอรทัย  เพชระบูรณิน    
                 เคาเตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 -     -                                                  -               -

  

 

 

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

ท่านได้รับข้อมูลการสมัครจากสื่อใด  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัย  ครูแนะแนว  Website/Facebook 

ตรวจสอบหลักฐาน 
 

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

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

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

คณะกรรมการจากคณะ 




