ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (กาแพงเพชรและแม่สอด)
ระดับปริญญาตรี รอบ 5 รับตรงอิสระ
ประจาปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
--------------------------------------------มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏก าแพงเพชร จะด าเนิ น การรับ สมั ครและคัด เลื อกนั ก ศึก ษาเข้ าศึ กษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจาปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร สอบสัมภำษณ์ และรำยงำนตัว
รำยกำรดำเนินงำน
วัน / เดือน / ปี
สมัครด้วยตนเองพร้อมชาระเงินค่าสมัคร 250 บาท ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร 14)
*สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่ 8 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 8 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2562

*มหาวิทยาลัยฯ จะสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่มาสมัครเรียน

รายงานตัว พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2562

*มหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

หมำยเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
นักศึกษาต้องเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการทดสอบ
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาต้องเตรียมเครื่องดนตรีตามความถนัด (ถ้ามี)
4. เมื่อผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะให้รายงานตัว
และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย
4.1 รูปภาพถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิว้ จานวน 1 รูป
(ชุดนักเรียน)
4.2 สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อ
5. ถ้าสาขาวิชาใดมีผสู้ มัครหรือรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่รับตามประกาศฉบับนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในสาขาวิชานัน้ ๆ

/2. เกณฑ์การรับสมัคร.....
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2. เกณฑ์กำรรับสมัคร
2.1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำและหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี
2 ปริญญำ ดังนี้
2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลคะแนน
O-NET และต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ
2.1.2 มีผลคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู สาหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนน PAT 5
จะต้องเข้าสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครูตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.1.3 เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.50 ขึ้นไป หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของแผนการเรียนหรือค่าเฉลี่ย O-NET รวมไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย O-NET รวม
ของประเทศ คือค่าเฉลี่ย 35.02
(2) สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของแผนการเรียนหรือค่าเฉลี่ย O-NET รวมไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย O-NET รวมของประเทศ คือ
ค่าเฉลี่ย 31.41
(3) สาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของแผนการเรียนหรือค่าเฉลี่ย O-NET รวมไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย O-NET รวมของประเทศ
คือค่าเฉลี่ย 35.16
(4) สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.20 ขึ้นไป หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 55 ของแผนการเรียน หรือค่าเฉลี่ย O-NET รวมไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย O-NET รวม
ของประเทศ คือค่าเฉลี่ย 35.02
(5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
2.50 ขึน้ ไป หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของแผนการเรียน หรือคะแนน O-NET วิชาเอก ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย O-NET
วิชาเอกของประเทศ คือค่าเฉลี่ย 30.51
(6) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของแผนการเรียน หรือคะแนน O-NET วิชาเอก
ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาเอกของประเทศ คือค่าเฉลี่ย 30.72
2.1.4 กรณีใช้เปอร์เซ็นไทล์ ต้องมีหลักฐานใบแสดงค่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ที่โรงเรียน
รับรองผลให้โดยให้คิดค่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดของห้องเรียน
2.1.5 มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนด (ตามตารางท้ายประกาศ)
2.1.6 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครในข้อ 2.1.1-2.1.5
ให้สาขาวิชาพิจารณาความสามารถพิเศษทางด้านอื่น ๆ
หมำยเหตุ ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครแต่ละสาขาวิชาในข้อ 3. หลักสูตรที่เปิดรับ/
จานวนที่รับเพิ่ม/แผนการเรียนที่รับ
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลคะแนนดังนี้
- มีผลคะแนน O-NET สาหรับผูท้ ี่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
- มีผลคะแนน V-NET สาหรับผูท้ ี่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) หรือ
- มีผลคะแนน N-NET สาหรับผูท้ ี่ศึกษาการศึกษานอกระบบ(กศน.)
2.2.2 เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผล
การเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และมี PAT 2 (วิทยาศาสตร์) ประกอบการพิจารณา
หมำยเหตุ ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครแต่ละสาขาวิชาได้ที่ทา้ ยประกาศ (ข้อ 3.)
/3. หลักสูตร.....
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3. หลักสูตรที่เปิดรับ/จำนวนทีร่ ับ/แผนกำรเรียนที่รับเพิ่ม

PAT 2 วิทยำศำสตร์

PAT 5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู

สอบสัมภำษณ์

-











-














-

-





-














สอบปฏิบัติ

PAT 1 คณิตศำสตร์

-

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบ (N-NET)









ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทำงด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)



-

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ขั้นพื้นฐำน (O-NET)

-

GPAX ผลกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ

12
11
3
22
14
15
23
21
7

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม

-

รำยวิชำสอบ และ PAT

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป











ผลกำรเรียน

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

เทคโนโลยีสารสนเทศ*
คณิตศาสตร์

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทุกแผนกำรเรียน

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

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ระดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะ/สำขำวิชำ

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ

จำนวนรับ

ศิลป์ - คำนวณ

เรียนที่

-

หมำยเหตุ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมี
รายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.20 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม

GPAX ผลกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ขั้นพื้นฐำน (O-NET)

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทำงด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบ (N-NET)

-








-

-

-








-

-















-

-

ค.บ. 4 ปี
ค.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












-

11
15
16
12
21
12
9
31
24

21
-











-

-

-

-



-

-



-































สอบปฏิบัติ

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

1
33
8
3
32
1

สอบสัมภำษณ์

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

-

PAT 5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู

ศิลป์ - คำนวณ








PAT 2 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

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

ระดับ

PAT 1 คณิตศำสตร์

ทุกแผนกำรเรียน

รำยวิชำสอบ และ PAT

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะครุศำสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมสำสตร์
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล)
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสังคม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ

ผลกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

1
2
3
4
5
6

คณะ/สำขำวิชำ/รหัสสำขำวิชำ

แผนกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับ

จำนวนรับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

เรียนที่

-


-
















-

-

-



-
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วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

ศิลป์ - คำนวณ

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

GPAX ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

GPAX ไม่จำกัดผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม

GPAX ผลกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ขั้นพื้นฐำน (O-NET)

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทำงด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบ (N-NET)

PAT 1 คณิตศำสตร์

PAT 2 วิทยำศำสตร์

PAT 5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู

สอบสัมภำษณ์

สอบปฏิบัติ

รำยวิชำสอบ และ PAT

ทุกแผนกำรเรียน

1
2
3
4
5
6
7

คณะวิทยำกำรจัดกำร
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงินการธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
การจัดการโลจิสติกส์

ผลกำรเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1
2
3
4
5
6
7

แผนกำรเรียน

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













13
5
9
20
18
12
27

22
22
21









-

-

-

-









-

























-

-

-









-

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
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19
25
14
20
14
9

18
11
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-

-









-

ระดับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

คณะ/สำขำวิชำ/รหัสสำขำวิชำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ

จำนวนรับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

เรียนที่

4. คุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัครเรียน ระดับปริญญำตรี
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
4.1.1 คุณสมบัติดา้ นความรู้
(1) เป็นผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.1.2 คุณสมบัติดา้ นคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
/ง. ไม่เคย.....
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ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบคุ ลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
4.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) เป็นผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.2.2 คุณสมบัติดา้ นคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรายโรค
เท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
6. เงื่อนไขกำรสมัคร
6.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อมากทีส่ ุด
และตรงตามคุณสมบัตทิ ี่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกาหนดหรือขาดหลักฐานข้อใด
ข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พจิ ารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
6.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก
แล้วก็ตาม
7. ขั้นตอนกำรสมัครเรียนด้วยตนเอง
7.1 ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบสาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติ
เฉพาะเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัครให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร โดยศึกษาจากประกาศรับสมัครนักศึกษา
7.2 รับใบสมัครและกรอกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง (โปรดกรอกข้อมูล
การสมัครและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
7.3 ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 250 บาท
ไปชาระค่าสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่
7.3.1 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
/7.3.2 งานการเงิน....
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7.3.2 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
โดยสามารถยื่นชาระเงินตามข้อ 1. กาหนดการรับสมัคร ของแต่ละคณะ และหลักสูตร
หมำยเหตุ ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนส่งใบสมัคร หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
จะถือว่าใบสมัครนัน้ เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
3. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 250 บาท เมื่อชาระค่าสมัครสอบแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิน้
8. หลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ ดังนี้
8.1 ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมแนบเอกสาร
การสมัครเรียน ประกอบด้วย
8.1.1 สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (GPAX) ที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
8.1.2 สาเนาคะแนนผลสอบ O–NET จานวน 1 ฉบับ สาหรับผู้ที่ศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8.1.3 สาเนาคะแนนผลสอบ V-NET จานวน 1 ฉบับ สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ปวช.)
8.1.4 สาเนาคะแนนผลสอบ N-NET จานวน 1 ฉบับสาหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ
(กศน.)
8.1.5 สาเนาคะแนนผลสอบ PAT 1 สาหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ
8.1.6 สาเนาคะแนนผลสอบ PAT 2 สาหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 1 ฉบับ
8.1.7 สาเนาคะแนนผลสอบ PAT 5 เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จานวน 1 ฉบับ
8.1.8 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา กรณีใช้เปอร์เซ็นไทล์ ต้องมีใบแสดง
ค่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และจะต้องมีหลักฐานจากโรงเรียนรับรองผลให้โดยให้คิดค่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
รวมจากนักเรียนทั้งหมดของห้องเรียน
หมำยเหตุ 1. เอกสารข้อ 8.1.1 – 8.1.8 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสาขาวิชาละ 8,500 – 9,100 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

