ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร จัดให้มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึ กษาระดับปริญญาตรี
ในโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษา
ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว
รายการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
สมัครได้ที่.....
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 –
1. สานักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
2. สมัครกับคณะที่ต้องการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. สมัครกับทีมงานแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
ที่ https://admission.kpru.ac.th
เวลา 15.00 น
รายงานตัว พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เกณฑ์การรับสมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา (ตามตารางหลักสูตรที่เปิดรับในข้อ 3.)
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.50 ขึ้นไป
2.4 เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมี GPAX
รายวิชาภาษาอังกฤษ

/3. หลักสูตรที่เปิดรับ......
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3. หลักสูตรที่เปิดรับ/จานวนทีร่ ับแต่ละรอบ/รหัสสาขาวิชา/แผนการเรียนที่รับ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 – วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

สอบสัมภาษณ์

GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ากว่า 3.00)

GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
2.50 ขึ้นไป

ผลการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน /GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แผนการเรียน

ทุกแผนการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ระดับ

เรียนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คณะ/สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ลาดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รหัสสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1101

1
เคมี
ค.บ. 5 ปี




1102

2
เคมี
วท.บ. 4 ปี



1103

3
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
วท.บ. 4 ปี



1104

4
ชีววิทยา
วท.บ. 4 ปี



1105

5
ฟิสิกส์
วท.บ. 4 ปี



1106

6
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ. 4 ปี



1107

7
สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. 4 ปี



1108

8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. 4 ปี



1109

9
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
วท.บ. 4 ปี



หมายเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะครุศาสตร์
5214

10 ภาษาอังกฤษ
ค.บ. 5 ปี




5215

11 สังคมศึกษา
ค.บ. 5 ปี




1217
12 ภาษาจีน
ค.บ. 5 ปี





1218
13 คอมพิวเตอร์
ค.บ. 5 ปี





คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1321
14 ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล)
ค.บ. 5 ปี





1322
15 ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)
ค.บ. 5 ปี





1323
16 ภาษาไทย
ศศ.บ. 4 ปี




1324
17 ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. 4 ปี




1325
18 การพัฒนาสังคม
ศศ.บ. 4 ปี




1326
19 ภาษาจีน
ศศ.บ. 4 ปี




1327
20 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ศศ.บ. 4 ปี




21 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ศป.บ. 4 ปี 1328




1329
22 นิติศาสตร์
น.บ. 4 ปี




1330
5330
23 รัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ. 4 ปี
  


1331
24 ภูมิสารสนเทศ
วท.บ. 4 ปี




คณะวิทยาการจัดการ
1432

25 นิเทศศาสตร์
นศ.บ. 4 ปี



1433

26 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. 4 ปี



1434

27 การตลาด
บธ.บ. 4 ปี



1435

28 การเงินการธนาคาร
บธ.บ. 4 ปี



1436 5436   
29 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. 4 ปี


1437 5437   
30 การจัดการทั่วไป
บธ.บ. 4 ปี


31 การบัญชี
บช.บ. 4 ปี 1438 5438   


1439

32 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศ.บ. 4 ปี




/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.....

๓

ทุกแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน /GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
2.50 ขึ้นไป

GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน

GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ากว่า 3.00)

สอบสัมภาษณ์

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
การจัดการโลจิสติกส์

ระดับ

ผลการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

33
34
35
36
37
38
39

คณะ/สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา

แผนการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ลาดับ

เรียนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รหัสสาขาวิชา

1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546

5540
5546




















-

-

-
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4. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครเรียน
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
4.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
/4.2 หลักสูตร.....
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4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
5. เงื่อนไขการสมัคร
5.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
มากที่สุด และตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกาหนด
หรือขาดหลักฐานข้อใด ข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
5.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก
แล้วก็ตาม
6. สิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
6.1 ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษา 1,000 บาทต่อคน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากคณะ
6.2 ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือก
6.3 ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ ก่อน
6.4 ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน
/7. ขั้นตอนการสมัคร.....

๕

7. ขั้นตอนการสมัคร
7.1 ขอรับใบสมัครโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ที่
7.1.1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
7.1.2 คณะที่ต้องการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7.1.3 ทีมงานแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
7.2 ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบสาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติ
เฉพาะเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร โดยศึกษาจากประกาศรับสมัคร
นักศึกษา
7.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ
ศึกษาต่อมากที่สุดและตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
7.4 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
7.5 หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
7.5.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ชุด
7.5.2 สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 5 ภาคเรียน
หรือเอกสารแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
เอกสารข้อ 7.5.2 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร
ทุกฉบับ
7.6 ส่งใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์ได้ที่
7.6.1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
7.6.2 คณะที่ต้องการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7.6.3 ทีมงานแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ข้อควรระวัง
1. ชื่อและนามสกุลที่กรอกลงในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อและนามสกุล ที่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน

2. กรุณาตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียด หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเองจะถือว่า
ใบสมัครนั้นเป็นโมฆะและหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เลขประจาตัวผู้สมัคร(ออกรหัสโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 สมัครเรียนที่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
 ระดับปริญญาตรี
 5 ปี
 4 ปี
 สาขาวิชาที่เลือก
ชื่อหลักสูตร................................................สาขาวิชา..................................................................................
รหัสสาขาวิชา............................................(อยู่ด้านหลังใบสมัคร)
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง
เลขบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................
E-mail…………......……………………………………………………..Facebook….……………………………………………………..……………………………....
กาลังศึกษาอยู่ชนั้ /สาเร็จการศึกษาชัน้ ..........................................................................แผนการเรียน.......................................................
โรงเรียน..............................................จังหวัด..............................................ผลการเรียนเฉลี่ย (5ภาคเรียนหรือ6ภาคเรียน).....................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หรือตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์
ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรทุกกรณี
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
............/..................../.............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับคณะกรรมการตรวจหลักฐาน
 1. ใบสมัครโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  2. สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
 3. เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
 4. สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
 5. ขาดหลักฐาน จะนามาให้ในวันที่.........................../............................../..............

เอกสารหลักฐานและข้อความในใบสมัครครบถ้วนถูกต้อง
ลงชื่อ........................................ผูต้ รวจสอบหลักฐาน ............/............./..............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาที่สมัคร
คณะที่สมัคร

..................................................................
.................................................................
บัตรประจาตัวโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
.................................................................
ประจาปีการศึกษา 2561
.................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
รายงานตัว
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 055-706547
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หรือ 055-706555 ต่อ 1022 , 1023
(สถานที่รายงานตัว โปรดตรวจสอบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร์ ายงานตัว)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด 055-80661-5

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ากว่า 3.00)

สอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1101
1
เคมี
ค.บ. 5 ปี



1102
2
เคมี
วท.บ. 4 ปี


1103
3
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
วท.บ. 4 ปี


1104
4
ชีววิทยา
วท.บ. 4 ปี


1105
5
ฟิสิกส์
วท.บ. 4 ปี


1106
6
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ. 4 ปี


1107
7
สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. 4 ปี



1108
8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. 4 ปี


1109
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
วท.บ. 4 ปี


หมายเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต





-











GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียน

GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
2.50 ขึ้นไป

ผลการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน /GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ทุกแผนการเรียน

แผนการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ระดับ

เรียนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คณะ/สาขาวิชา/รหัสสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ลาดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รหัสสาขาวิชา






-

คณะครุศาสตร์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล)
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงินการธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
การจัดการโลจิสติกส์

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี

1217
1218

5214
5215
-




-

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331

5330
-













-

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

1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439

5436
5437
5438
-










วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546

5540
5546









-
















-






-

-























-

-



-













-






















-

-

-










-


















-

-

-
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