
 
 
 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใบสมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (ก าแพงเพชรและแม่สอด) ประจ าปีการศึกษา 2564 
KPRU ROAD SHOW 2020 (รอบ 2) 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---                เลขประจ าตัวผู้สมัคร (ออกรหัสโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)                                            
 สมัครเรียนท่ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
 ระดับปริญญาตรี   4 ปี      4 ปี (เทียบโอน) 
คณะท่ีเลือกเรียน............................................................................. สาขาวิชาท่ีเลือกเรียน...................................................................................... 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง 
      ช่ือ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)....................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร(โปรดระบุให้ชัดเจนครบทั้ง 13 หลัก)...............................
เบอร์โทรศัพท์...............................................E-mail…..................................................................Facebook….………….......….………............…………………….... 
      ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี..........ซอย............ถนน....................................ต าบล................................อ าเภอ.......................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์................................... 
      ก าลังศึกษาอยู่ชั้น/ส าเร็จการศึกษาชั้น............................................แผนการเรียน.....................................โรงเรียน................................................ ......
จังหวัด.................................................ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน.................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระ เบียบ
ประกาศการสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกกรณี 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูส้มัคร 
      (............................................................) 

                                        ............/..................../............. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
 1. ใบสมัคร  2. เอกสารแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ     3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
 4. ขาดหลักฐาน จะน ามาให้ในวันที่......../............./..........  เอกสารหลักฐานและข้อความในใบสมัครครบถ้วนถูกต้อง ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบหลักฐาน ........../............./.............. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  บัตรประจ าตัวผู้สมัครภาคปกติ(ก าแพงเพชรและแม่สอด) ประจ าปีการศึกษา 2564 ( KPRU ROAD SHOW 2020 รอบ 2) 

 

ช่ือ-สกุล ...................................................... คณะ................................................... สาขาวิชา................................................................. 
 รับสมัคร      ศ. 15 ม.ค. 64 – อา. 14 ก.พ. 64 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์    พ. 17 ก.พ. 64 ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th  
   (สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) ต้องเตรียม portfolio มาในวันสัมภาษณ์ด้วย) 

 สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาดนตรีศึกษา  อา. 21 ก.พ. 64 สามารถดูห้องสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 
   (สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) ต้องเตรียม portfolio มาในวันสัมภาษณ์ด้วย) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกสาขาวิชา   พฤ. 25 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. ทีเ่ว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 
 พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกคณะ สาขาวิชา ครั้งที่ 1 พฤ. 25 ก.พ. 64 – พ. 3 ม.ีค. 64  
   (ยกเวน้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจ านวน 

 พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกคณะ สาขาวิชา ครั้งที่ 2 จ. 5 เม.ย. 64 – ศ. 9 เม.ย. 64 
 อัพโหลดเอกสารการรายงานตัว ทุกคณะ สาขาวิชา  1 - 23 เม.ย. 64  (เอกสารแสดงผลการเรียน/บัตรประชาชน/หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี)) 

 ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองทุกสาขาวิชา (เรียนท่ีก าแพงเพชร)  5 มิ.ย. 64 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชัน้ 3 อาคารทีปังกรรัศมโีชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองทุกสาขาวิชา (เรียนท่ีแม่สอด)  5 มิ.ย. 64 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ติดต่อสอบถาม .....     ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทร. 055-706547  
  หรือโทร. 055-706555 ต่อ 1022 , 1023   

                             ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด โทร. 055-801664             
หมายเหตุ 1.ส าหรับผู้ทีเ่ข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องน าเอกสารแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน ย่ืนตอ่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย 
             2.ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกช าระเงินแบบแบ่งจ่าย 2 งวดได้ ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)จะต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจ านวน 

            facebook : kpru register ผู้ที่สมัครเรียนเรยีบร้อยแล้ว สามารถ add Facebook เพื่อสอบถาม ติดตามงานรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่อ่านชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ เลขบัตรประชาชน/สาขาวชิา/คณะ/e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ 


