มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ปัจจุบัน มหำวิทยำลัยเปิดสอนในระดับปริญญำตรีทั้งหมด 51 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรในที่ตั้ง จานวน 45 หลักสูตร
- คณะครุศำสตร์ เปิดสอน 10 หลักสูตร
- คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เปิดสอน 10 หลักสูตร
- คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 10 หลักสูตร
- คณะวิทยำกำรจัดกำร เปิดสอน 8 หลักสูตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เปิดสอน 7 หลักสูตร
หลักสูตรนอกที่ตั้ง จานวน 6 หลักสูตร
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอน 6 หลักสูตร
สำหรับนักเรียนหรือผู้ทสี่ นใจต้องกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ปีกำรศึกษำ 2560 สำมำรถดูรำยละเอียด วันและเวลำ กำรรับสมัครได้ที่

เว็บไซต์ admission.kpru.ac.th
หรือสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร ชั้น 2 (ตึก14) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โทรศัพท์. 055 706 547 หรือ 055 706 555 ต่อ 1022, 1023, 1024

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน : 1

ประเภทโควต้า
ปฏิทินกำรรับสมัคร ภำคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
วัน/เดือน/ปี
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
ถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
ถึงวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันที่เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 15.00 น.

รายการ
สมัคร Online ที่ www.kpru.ac.th พร้อมยื่นใบสมัคร
และเอกสำรได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด
ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
โรงเรียนรวบรวมเอกสำรส่งมำยังมหำวิทยำลัยฯ
ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
และสอบปฏิบัติ เฉพำะผู้สมัครสำขำวิชำดนตรีศึกษำ และ
สำขำวิชำพลศึกษำ
สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
สอบปฏิบัติ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ และสำขำวิชำพลศึกษำ
ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับรำยงำนตัว
รำยงำนตัว พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

* กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
2. สำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียนที่แสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) จำนวน 1 ฉบับ
(แนบท้ำยใบสมัคร)
2.1 ประเภทโควต้ำเรียนดี ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.75
2.2 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 ยกเว้นสำขำวิชำดนตรีศึกษำและ
สำขำวิชำพลศึกษำต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.75
2.3 ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3. คะแนนผลสอบ General Aptitude Test (GAT) จำนวน 1 ฉบับ (แนบท้ำยใบสมัคร)
4. คะแนนผลสอบ PAT เฉพำะครุศำสตร์ และสำขำวิชำที่เกีย่ วข้อง
4.1 PAT 1 สำหรับสำขำวิชำคณิตศำสตร์
4.2 PAT 2 สำหรับสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป และสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
4.3 PAT 5 สำหรับหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำและวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
*หมำยเหตุ 1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ต้องเตรียม Portfolio มำในวันสอบสัมภำษณ์
2. สำขำวิชำพลศึกษำในวันสอบสัมภำษณ์และปฏิบัตินักศึกษำต้องเตรียมเสื้อผ้ำที่
เหมำะสมกับกำรทดสอบ และสำขำวิชำดนตรีศึกษำ ต้องเตรียมเครื่องดนตรีตำมควำมถนัด (ถ้ำมี)
2 : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทคัดเลือกทั่วไป
ปฏิทินกำรรับสมัครภำคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
วัน/เดือน/ปี
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

รายการ
สมัคร Online ที่ www.kpru.ac.th พร้อมยื่นใบสมัคร
หรือสมัครด้วยตนเอง ที่มหำวิทยำลัยฯ พร้อมค่ำสมัคร

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
และสอบปฏิบัติ เฉพำะผู้สมัครสำขำวิชำดนตรีศึกษำ
และสำขำวิชำพลศึกษำ

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 - 15.00 น.

สอบสัมภำษณ์ ทุกสำขำวิชำ
สอบปฏิบัติ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ และสำขำวิชำพลศึกษำ
ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับรำยงำนตัว
รำยงำนตัว พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
*กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารและค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
2. สำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรียน 6 ภำคเรียนที่แสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) จำนวน 1 ฉบับ
(แนบท้ำยใบสมัคร) และคะแนนสอบ O-Net หรือ V-Net หรือ N-net
3. ผู้ที่สมัครเรีย นหลักสูตรครุศำสตรบั ณฑิต ทุก สำขำวิชำ และหลักสูตรควบระดับ ปริญ ญำตรี 2 ปริญ ญำ
คณะวิทยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ต้อ งมีผลคะแนนสอบ O-NET และผลคะแนนสอบ
PAT 5 แนบมำพร้อมกับใบสมัคร และต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.50 ยกเว้นสำขำวิชำดนตรีศึกษำและ
พลศึกษำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.00
4. PAT วิชำเอก เฉพำะครุศำสตร์ และสำขำวิชำที่เกีย่ วข้อง
4.1 PAT 1 สำหรับสำขำวิชำคณิตศำสตร์
4.2 PAT 2 สำหรับสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป และสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
5. ผู้สมัครเรียนสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET และคะแนนสอบ PAT2
แนบมำพร้อมกับใบสมัคร และต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.50
6. ค่ำสมัครเรียน จำนวน 200 บำท
*หมำยเหตุ สำขำวิชำพลศึกษำในวันสอบสัมภำษณ์และปฏิบัตินกั ศึกษำต้องเตรียมเสื้อผ้ำที่เหมำะสม
กับกำรทดสอบ และสำขำวิชำดนตรีศึกษำ ต้องเตรียมเครื่องดนตรีตำมควำมถนัด (ถ้ำมี)
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน : 3

แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
ปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๏ คณะครุศาสตร์ ๏
หลักสูตร/สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- กำรศึกษำปฐมวัย
- วิทยำศำสตร์ทั่วไป
- คณิตศำสตร์
- ภำษำอังกฤษ
- สังคมศึกษำ
- พลศึกษำ
- ภำษำจีน
- คอมพิวเตอร์
- ภำษำไทย
- กำรประถมศึกษำ
รวม
๏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๏
หลักสูตร/สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- ดนตรีศึกษำ (ดนตรีไทย)
- ดนตรีศึกษำ (ดนตรีสำกล)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- ภำษำไทย
- ภำษำอังกฤษ
- กำรพัฒนำสังคม
- ภำษำจีน
- บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
4 : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

โควต้า ทั่วไป
30
30
15
15
15
30
30
30
30
30
255

30
30
15
15
15
30
30
30
30
30
255

โควต้า ทั่วไป

แผนการเรียนที่รับ
ทุกแผนกำรเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต/คิลป์คำนวณ

ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน

แผนการเรียนที่รับ

15
20

15
15

ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน

30
20
30
15
15

30
20
25
15
15

ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน

15

15

ทุกแผนกำรเรียน

๏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๏ (ต่อ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
โควต้า ทั่วไป
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- นิติศำสตร์
40
40
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- รัฐประศำสนศำสตร์
80
80
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- ภูมิสำรสนเทศ
15
15
รวม
295 285
๏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๏
หลักสูตร/สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- เคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เคมี
- วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
- ชีววิทยำ
- ฟิสิกส์
- วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
- สำธำรณสุขศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ

โควต้า ทั่วไป

แผนการเรียนที่รับ
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน

แผนการเรียนที่รับ

15

15

วิทย์-คณิต

15
15
13
10
13
15
10
15

15
15
12
10
12
15
10
15

วิทย์-คณิต
ทุกแผนกำรเรียน
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

30

ทุกแผนกำรเรียน
วิทย์-คณิต 12 หน่วยกิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ)

- เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

ปวส./เทียบเท่ำ

ครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญำตรี 5 ปี และวิทยำศำสตรบัณฑิต ระดับปริญญำตรี 4 ปี

- คณิตศำสตร์
รวม

15
136

15
164

วิทย์-คณิต

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน : 5

๏ คณะวิทยาการจัดการ ๏
หลักสูตร/สาขาวิชา
โควต้า ทั่วไป
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- นิเทศศำสตร์
15
15
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
15
15
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรตลำด
20
20
- กำรเงินกำรธนำคำร
20
20
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
15
- กำรจัดกำรทั่วไป
15
15
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
- กำรจัดกำรทั่วไป
20
- กำรเงินกำรธนำคำร
40
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรบัญชี
40
40
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ)
- กำรบัญชี
20
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรคลัง
15
15
รวม
155 265

6 : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

แผนการเรียนที่รับ
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ปวส./เทียบเท่ำ
ปวส./เทียบเท่ำ
ปวส./เทียบเท่ำ
ทุกแผนกำรเรียน
ปวส.
ทุกแผนกำรเรียน

๏ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๏
หลักสูตร/สาขาวิชา
โควต้า ทั่วไป
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
30
30
- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ
15
15
- เทคโนโลยีพลังงำน
15
15
- เทคโนโลยีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
10
10
- เทคโนโลยีก่อสร้ำง
15
15
- อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
15
15
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรจัดกำรโลจิสติกส์
35
35
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ)
- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ
20
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
20
- เทคโนโลยีก่อสร้ำง
20
- อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
20
รวม
135 215

แผนการเรียนที่รับ
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ปวส./อนุปริญญำ
ปวส./อนุปริญญำ
ปวส./อนุปริญญำ
ปวส./อนุปริญญำ

Note ……./……../……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน : 7

แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
ปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ๏
หลักสูตร/สาขาวิชา
โควต้า ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี*
- ภำษำอังกฤษ*
15
15
- สังคมศึกษำ*
15
15
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- รัฐประศำสนศำสตร์
25
25
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
15
- กำรจัดกำรทั่วไป
15
15
- กำรจัดกำรโลจิสติกส์
35
35
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรบัญชี
35
35
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
(สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่ำ)
- กำรบัญชี
20
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
17
18
รวม
172 223

แผนการเรียนที่รับ
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ทุกแผนกำรเรียน
ปวส./อนุปริญญำ
ทุกแผนกำรเรียน
ปวส./อนุปริญญำ
ทุกแผนกำรเรียน

หมายเหตุ * หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 1 - 2 เรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ชั้นปีที่ 3 - 5 เรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

8 : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ประมาณค่าใช้จ่ายนักศึกษา ภาคปกติ
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- กำรศึกษำปฐมวัย
- วิทยำศำสตร์ทั่วไป
- คณิตศำสตร์
- ภำษำอังกฤษ
- สังคมศึกษำ
- พลศึกษำ
- ภำษำจีน
- คอมพิวเตอร์
- ภำษำไทย
- กำรประถมศึกษำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาคเรียนแรก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
8,600
9,100
8,600
8,600
8,600
8,600
8,600
9,100
8,600
8,600

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ภาคเรียนแรก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- ดนตรีศึกษำ (ดนตรีไทย)
8,600
- ดนตรีศึกษำ (ดนตรีสำกล)
8,600
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- ภำษำไทย
8,600
- ภำษำอังกฤษ
8,600
- กำรพัฒนำสังคม
8,600
- ภำษำจีน
8,600
- บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ
8,600
ศำสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
8,600

ภาคเรียนถัดไป
8,000
8,500
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,500
8,000
8,000

ภาคเรียนถัดไป

1,000
1,000

8,000
8,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

1,000

8,000

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน : 9

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาคเรียนแรก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- นิติศำสตร์
8,600
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- รัฐประศำสนศำสตร์
8,600
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- ภูมิสำรสนเทศ
9,100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000

8,000

1,000

8,000

1,000

8,500

ภาคเรียนแรก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
- เคมี
8,600
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เคมี
9,100
- วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
9,100
- ชีววิทยำ
9,100
- ฟิสิกส์
9,100
- วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
9,100
- สำธำรณสุขศำสตร์
9,100
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
9,100
อำหำร
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ
9,100
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

ภาคเรียนถัดไป

ภาคเรียนถัดไป

1,000

8,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

1,000

8,500

ครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญำตรี 5 ปี และวิทยำศำสตรบัณฑิต ระดับปริญญำตรี 4 ปี

- คณิตศำสตร์
*หมำยเหตุ

9,100

1,000

8,500

1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ได้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร เรื่อง กำรเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
2. ค่ำใช้จ่ำยนี้ไม่รวมค่ำหอพัก และค่ำกิจกรรมของแต่ละคณะ

10 : มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- นิเทศศำสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรตลำด
- กำรเงินกำรธนำคำร
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กำรจัดกำรทั่วไป
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรบัญชี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรคลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
- เทคโนโลยีพลังงำน
- เทคโนโลยีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีก่อสร้ำง
- อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
- กำรจัดกำรโลจิสติกส์
*หมำยเหตุ

ภาคเรียนแรก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ภาคเรียนถัดไป

9,100

1,000

8,500

8,600

1,000

8,000

8,600
8,600
8,600
8,600

1,000
1,000
1,000
1,000

8,000
8,000
8,000
8,000

8,600

1,000

8,000

8,600

1,000

8,000

ภาคเรียนแรก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ภาคเรียนถัดไป

9,100
9,100
9,100
9,100
9,100
9,100

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

8,600

1,000

8,000

1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคเรียนถัดไป ได้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร เรื่อง กำรเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
2. ค่ำใช้จ่ำยนี้ไม่รวมค่ำหอพัก และค่ำกิจกรรมของแต่ละคณะ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน : 11

