
   
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ก าแพงเพชรและแม่สอด) 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (ก าแพงเพชร
และแม่สอด) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕65                  
และก าหนดให้มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 
2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. นั้น เพ่ือให้การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งประกาศฉบับนี้ 

1. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
 เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) สายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย           
และแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อ่ืน ๆ ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้ารับการรายงานตัวแสดงหลักฐานการตรวจ Antigen 
Test Kit (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยให้แสดงภาพถ่ายที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจ          
ในชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือให้น าเอกสารยืนยันการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด -19 โดยวิธี              
RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงของสถานที่ตรวจมาแสดงเพ่ือเข้ารับการรายงานตัว 
  1.1 ผู้ที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

คณะ วันและเวลารายงานตัว ห้องรับรายงานตัว 
 ครุศาสตร์ 
 วิทยาการจัดการ 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565  
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565  
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2 ผู้ที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
คณะ วันและเวลารายงานตัว ห้องรับรายงานตัว 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565  ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 
 วิทยาการจัดการ เวลา 09.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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  2. เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว  
   2.๑ ส าเนาเอกสารการช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์เซอร์วิส 7 - 11 หรือธนาคารกรุงไทย                
หรือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C หรือส าเนา Internet Banking , Mobile Banking  หรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน
บ ารุงการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรออกให้ (สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จได้ที่ระบบกรอกข้อมูล
รายงานตัวที่ เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th) อย่างใดอย่างหนึ่ งที่ผู้รายงานตัวเลือกไปช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมเขียนส าเนาถูกต้องและเขียนชื่อนามสกุล จ านวน 1 ชุด (เขียนรับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อ) 
 2.๒. ทะเบียนประวัตินักศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑ ชุด   
  2.๓. แบบส ารวจข้อมูลและบุคคลนักศึกษา จ านวน ๑ ชุด  
  2.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง)  
  2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ฉบับตัวจริง) (ถ้ามี) 
 2.5 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ที่ส าเร็จการศึกษา (ฉบับตัวจริง)  
 2.6 ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ  
(เขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ) หากนักศึกษาไม่น าเอกสารแสดงผลการเรียนมาในวันรายงานตัว 
มหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้นักศึกษารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ 
 3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 3.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 800 บาท  
  3.2 ค่าบ ารุงหอพัก ส าหรับผู้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษาละ 
๔,๐๐๐ บาท/คน ยกเว้น  หอพุทธรักษา ห้องเดี่ยว ปีการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท/คน ห้องคู่ ปีการศึกษาละ               
๕,๐๐๐ บาท/คน 

  3.3 ค่าบ ารุงหอพัก ส าหรับผู้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
   - ห้องคู่ ๓,๔๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
   - ห้องเดี่ยว 6,800 บาท/คน/ภาคเรียน 

 ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว เข้ารับการรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด    
ถ้าไม่เข้ารับการรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
               

ประกาศ ณ วันที่ 17   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

17   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6NSiKTLfv0WIouC2B// 
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