หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รอบการสมัคร - รอบรับตรงอิสระ 3 วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563
http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
สอบคัดเลือกและส]งผลการตรวจสุขภาพ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตรb มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ตารางคุณสมบัติเข/าสมัครเข/าศึกษาต4อระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปGการศึกษา 2563
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรL คณะพยาบาลศาสตรL
คุณสมบัติ
หมายเหตุ
1. เปfนผูgสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเปfนผูgที่กำลังศึกษาอยู]ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปnที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตรb - คณิตศาสตรb GPA
ไม]ต่ำกว]า 2.75
2. อายุไม]เกิน 28 ปn บริบูรณb
3. มีสุขภาพสมบูรณb แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความพิการอันเปfนอุปสรรคต]อ
การเรียน มีน้ำหนักสัมพันธbกับส]วนสูง และไม]เปfนโรคต]อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณ
โรคในระยะอันตราย โรคเทgาชgางในระยะปรากฏอาการเปfนที่รังเกียจแก]สังคม
ติดยาเสพติดใหgโทษอย]างรgายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และตาบอดสี
4. เปf น ผูg ที่ มี ค วามประพฤติ ดี ไม] ป ระพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ ถู ก ไล] อ อกจาก
สถาบันอุดมศึกษาใดมาก]อน ไม]เคยตgองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดี
ที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห]งวิชาชีพ
5. ผ] า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑb และ/หรื อ เปf น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรb
6. ผ]านการสอบคัดเลือกตามเกณฑbของคณะพยาบาลศาสตรb
7. มีคุณลักษณะทางดgานจิตใจ เปfนดังนี้
1) ผ]านการคัดกรองสุขภาพจิตตามเกณฑbการประเมินของคณะพยาบาลศาสตรb
2) ไม]เคยมีประวัติเปfนโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รอบการสมัคร - รอบรับตรงอิสระ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธb - 30 เมษายน 2563
http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
ตารางคุณสมบัติเข/าสมัครเข/าศึกษาต4อระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปGการศึกษา 2563
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรL คณะพยาบาลศาสตรL
ประเภทโควตา
รับตรงอิสระ
ความสามารถพิเศษ
เรียนดี
หมายเหตุ
(Portfolio)
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เปfนผูgสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเปfนผูgที่กำลังศึกษาอยู]ใน
รายละเอียดของแฟ~มสะสมงาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปnที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตรb - คณิตศาสตรb
(Portfolio)
GPA ไม]ต่ำกว]า 2.25
1. หนgาปก
2. เปfนผูgที่มีความประพฤติดี ไม]ประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล]ออกจาก
2. ประวัติส]วนตัว
สถาบันอุดมศึกษาใดมาก]อน ไม]เคยตgองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใน 3. ประวัติการศึกษา
คดีที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห]งวิชาชีพ
4. รางวัลและผลงานที่ไดgรับ
3. ผ]านการคัดเลือกตามเกณฑb และ/หรือเปfนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน/จิตอาสา
ราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรb
6. ผลงานตัวอย]าง
4. ผ]านการสอบคัดเลือกตามเกณฑbของคณะพยาบาลศาสตรb
7. ความสามารถพิเศษต]าง ๆ (รูปถ]าย)
5. มีร]างกายแข็งแรงไม]เปfนโรคต]อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
8. ภาคผนวก (เกียรติบัตร)
โรคเทgาชgางในระยะปรากฏอาการเปfนที่รังเกียจแก]สังคม ติดยาเสพติดใหgโทษ
อย]างรgายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และตาบอดสี
6. มีคุณลักษณะทางดgานจิตใจ เปfนดังนี้
1) มีจิตใจมุ]งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
2) ไม]เคยมีประวัติเปfนโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
การสัมภาษณbผูgสมัครถือแฟ~มสะสมผลงานมาเสนอต]อสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรแพทยbแผนไทยบัณฑิต
รอบการสมัคร - รอบรับตรงอิสระ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธb - 30 เมษายน 2563
http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp
ตารางคุณสมบัติเข/าสมัครเข/าศึกษาต4อระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปGการศึกษา 2563
สาขาวิชาการแพทยLแผนไทย คณะพยาบาลศาสตรL
ประเภทโควตา
รับตรงอิสระ
ความสามารถพิเศษ
เรียนดี
หมายเหตุ
(Portfolio)
คุณสมบัติ
1. เปfนผูgสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเปfนผูgที่กำลังศึกษาอยู]ใน
รายละเอียดของแฟ~มสะสมงาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปnที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตรb - คณิตศาสตรb หรือ (Portfolio)
แผนการเรียนอื่นที่มีหน]วยกิตการเรียนในกลุ]มสาระการเรียนรูgวิทยาศาสตรb 1. หนgาปก
GPA ไม]ต่ำกว]า 2.00
2. ประวัติส]วนตัว
2. หรือเปfนผูgสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา
3. ประวัติการศึกษา
หรือ เทียบเท]าดgานการแพทยbแผนไทย เขgาศึกษาโดยการโอนการพิจารณา 4. รางวัลและผลงานที่ไดgรับ
เทียบโอนผลการเรียน
5. กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
3. เปfนผูgที่มีความประพฤติดี ไม]ประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล]ออกจาก
6. ผลงานตัวอย]าง
สถาบันอุดมศึกษาใดมาก]อน ไม]เคยตgองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใน 7. ความสามารถพิเศษต]าง ๆ (รูปถ]าย)
คดีที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห]งวิชาชีพ
8. ภาคผนวก (เกียรติบัตร)
4. ผ]านการคัดเลือกตามเกณฑb และ/หรือเปfนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาการแพทยbแผนไทย
5. มีร]างกายแข็งแรงไม]เปfนโรคต]อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเทgาชgางในระยะปรากฏอาการเปfนที่รังเกียจแก]สังคม ติดยาเสพติดใหgโทษ
อย]างรgายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และตาบอดสี
6. คุณลักษณะทางดgานจิตใจ เปfนดังนี้
1) มีจิตใจมุ]งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
2) ไม]เคยมีประวัติเปfนโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
การสัมภาษณbผูgสมัครถือแฟ~มสะสมผลงานมาเสนอต]อสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

