ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีการศึกษา 2564
--------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี รอบ 3 ประจาปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร
กำหนดกำร

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา
หมำยเหตุ มหาวิทยาลัยฯ จะสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่สมัครเรียน
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เดือน ปี

จ. 15 มี.ค. 64 – ศ. 21 พ.ค. 64
จ. 15 มี.ค. 64 – ศ. 21 พ.ค. 64
จ. 15 มี.ค. 64 – ศ. 21 พ.ค. 64

หมำยเหตุ 1. มหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย เมื่อสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
2. เฉพาะผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์
https://e-studentloan.kpru.ac.th เพื่อดาเนินการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารมาในวันสมัคร เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการกู้ยืมเงินฯ

กรอกข้อมูลการรายงานตัว ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
หมำยเหตุ เมื่อผู้เข้ารับการรายงานตัวกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้รายงานตัวสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 21 พ.ค. 64

และพิมพ์ใบรายงานตัวได้หลังจากทีก่ รอกข้อมูลรายงานตัวแล้วประมาณ 3 วัน

มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการอัพโหลดไฟล์เอกสารการรายงานตัว
พฤ. 1 เม.ย. 64 – ศ. 21 พ.ค. 64
เปิด-ปิดสาขาวิชา
จ. 24 พ.ค. 64
หมำยเหตุ ปิดหลักสูตรที่มีผู้มีสิทธิ์มารายงานตัวไม่ถึง 10 คน พร้อมแจ้งให้ดาเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาในวันที่ 5 มิ.ย. 64
ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชัน้ 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ปฐมนิเทศ
เปิดภาคเรียน 1/2564

ส. 5 มิ.ย. 64
ส. 5 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64 – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 21 มิ.ย. 64

หมำยเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ถ้าสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว
เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX จะต้องระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน
และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
/2. เกณฑ์การรับสมัคร.....

๒

2. เกณฑ์กำรรับสมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ยกเว้น หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2.3 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.1 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมรวม 1.75 ขึ้นไป ยกเว้น
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยสะสมรวม 2.00 ขึ้นไป
2.3.2 ต้องมีผลคะแนนสอบ PAT5 (เมื่อประกาศผลสอบ PAT5 ในวันที่ 23
เมษายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องอัพโหลดไฟล์คะแนนผลสอบในระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว)
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป
2.5 หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดรับในปีการศึกษา 2564 นอกเหนือจากข้อ 2.2 , 2.3 ,
2.4 ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.6 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา ต้องมี Portfolio และผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ และผลงานที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย
2.6.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1) ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
(2) ระดับภาค/จังหวัด
(3) ระดับกลุ่มโรงเรียน
(4) ระดับโรงเรียน สังคมและชุมชน
(5) กรณีได้รับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ประจาสาขาวิชาในการให้คะแนน
2.6.2 ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บาเพ็ญประโยชน์หรืออื่น ๆ
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
(1) กรณีไม่มีเอกสารแสดงให้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และให้คะแนนตามดุลพินิจของอาจารย์ประจาสาขาวิชา

/3. หลักสูตร.....
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3. หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอกที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ/รหัสสำขำวิชำ/แผนกำรเรียนที่รับ

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ


-

Portfolio




-

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 1.75 ขึ้นไป


-

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

-

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

-

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

21
29
29
15
10
21
15
30
20
10
18
218

ผลกำรเรียน

ศิลป์ - คำนวณ

-

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1130
1131
1152
1132
1133

แผนกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ระดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนที่รับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รหัสสำขำวิชำ









-




-





-













-

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
คณิตศาสตร์
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมีอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
รวม














หมำยเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ดนตรีศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภูมสิ ารสนเทศ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
รวม
คณะวิทยำกำรจัดกำร
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงิน
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ
บัญชีบัณฑิต
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บัญชีบัณฑิต
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

1317
1318
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1351
-

นศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี

1419
1420
1441
1442
1443
1444
1445
1446
6447
6448
-

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน)
บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน)

บธ.บ. 4 ปี

5339
5352

5443
5445
5446
7447
7448
5451

20
19
8
21
19
11
27
27
25
177

22
25
47












-

-

-



-

-










-



-



-













-

14
26
10
29
27
23
22
40
22
11
224

26
18
7
19
19
4
93













-

-

-

-

-













-

-

-













-

/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม....
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GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

GPAX รำยวิชำภำษำอังกฤษเฉลี่ยรวม 1.75 ขึ้นไป

Portfolio

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ

บธ.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอน)

29
56
85

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.50 ขึ้นไป

วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)

13
11
19
12
24
28
19
19
31
20
196

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.75 ขึ้นไป

5521
5549
-

ศิลป์ - คำนวณ

1521
1522
1523
1524
1525
1526
6527
6528
1549
6553

ผลกำรเรียน

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ค.บ. 5 ปี

แผนกำรเรียน

ทุกแผนกำรเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
อุตสาหกรรมศิลป์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
การจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับ

จำนวนที่รับ
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คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/วิชำเอก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
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4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
/ง. ไม่เคยมีประวัติ.....
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ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
4.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
4.3 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า
4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
และเทคโนโลยีบัณฑิต
4.3.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
4.3.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3) มีความประพฤติเรียบร้อย
4) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
/5) มีความศรัทธา.....
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5) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้เพียงลาดับเดียว
5.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร
เป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ทุกกรณี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรชำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร
6.1 ขั้นตอนการสมัครเรียน
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> สมัครเรียนภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน และคลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
กรอกข้อมูลการสมัคร >> ส่งใบสมัคร
หมำยเหตุ 1. โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและดาเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
จนครบทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
3. กรณีทผี่ ู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่เว็บไซต์
https://admission.kpru.ac.th >> เลือกคอลัมน์ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >> แก้ไขข้อมูลการสมัคร >> คลิกปุ่ม แก้ไข
ข้อควรระวัง 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อ
และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
เนื่องจากเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัคร
ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
5. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัคร
สอบแล้วทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร
สอบคัดเลือก >> ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ >> ตรวจสอบข้อมูล >> พิมพ์ใบชาระเงิน
หมำยเหตุ นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 250 บาท ไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
Internet Banking Mobile Banking บัตรเครดิตทุกธนาคาร
/6.3 ขั้นตอน.....
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6.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร
เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >> เลือก พิมพ์ใบสมัคร >>
ใส่รหัสบัตรประจาตัวประชาชน คลิกเครื่องหมาย  หน้าข้อความ ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ >>
ตรวจสอบข้อมูล >> พิมพ์ใบสมัคร
7. กำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำย
7.1 ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในวันที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จานวน 8,800 –
9,300 บาท
7.2 ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ https://e-studentloan.kpru.ac.th เพื่อดาเนินการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารมาในวันสมัคร
เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาการกู้ยืมเงินฯ ในวันสมัครเรียน สาหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน
เพื่อการศึกษาไม่ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย แต่จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
เมื่อแรกเข้า จานวน 800 บาท ดังนี้
7.2.1 ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จานวน 200 บาท
7.2.2 ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 100 บาท
7.2.3. ค่าประกันของเสียหาย จานวน 300 บาท
7.2.4. ค่าคู่มือนักศึกษา จานวน 200 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

