
 
ปฏิทินการรับนักศกึษา (TCAS)  

ประจ าปีการศกึษา 2562 
ก าหนดการ รอบ 1 

Portfolio 
 

รอบ 2 
รับตรง 4 จังหวัด  

(ก าแพงเพชร, ตาก, พิจิตร 
และสุโขทัย) 

รอบ 3 
รับตรงร่วมกัน 

รอบ 4 
Admissions 

รอบ 5 
รับตรงอิสระ 

รับสมัคร ส. 1 ธันวาคม 2561 – 
ศ. 15 ธันวาคม 2561 

จ. 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 
ส. 23 มีนาคม 2562 

พ. 17 เมษายน 2562 – 
จ. 29 เมษายน 2562 

พฤ.9 พฤษภาคม 2562 -  
ศ. 19 พฤษภาคม 2562 

พฤ. 30 พฤษภาคม 2562 –  
จ. 10 มิถุนายน 2562 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ. 14 มกราคม 2562 จ. 25 มีนาคม 2562 พฤ. 9 พฤษภาคม 2562 พ.29 พฤษภาคม 2562 - 
สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา และสอบปฏิบัติ 
เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ส. 19 มกราคม 2562 อา. 31 มีนาคม 2562 อา. 12 พฤษภาคม 2562 
 

ส. 1 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
ในวันที่สมัครเรียน 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ส. 28 มกราคม 2562 พ. 24 เมษายน 2562 ศ. 17 พฤษภาคม 2562 ศ. 7 มิถุนายน 2562 - 
ยืนยันสิทธิ์  
 

พ. 30 มกราคม 2562 – 
พฤ. 31 มกราคม 2562 

พ. 24 เมษายน 2562 – 
พฤ. 25 เมษายน 2562 

อา. 12 พฤษภาคม 2562 
*ผู้ท่ีมาสอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามสาขาวิชาก าหนด 
และลงนามเอกสารเพ่ือแสดงความ
ประสงค์ว่ายืนยันสิทธิ์ จะถือว่า
ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทันที 

ส. 1 มิถุนายน 2562 
*ผู้ท่ีมาสอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามสาขาวิชาก าหนด 
และลงนามเอกสารเพ่ือแสดงความ
ประสงค์ว่ายืนยันสิทธิ์ จะถือว่า
ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทันที 

จ. 17 มิถุนายน 2562 –  
อ. 18 มิถุนายน 2562 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว อ. 5 กุมภาพันธ์ 2562 ส. 27 เมษายน 2562 ศ. 17 พฤษภาคม 2562 ศ. 7 มิถุนายน 2562 พฤ. 20 มิถุนายน 2562 
พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คร้ังท่ี 1 ท่ีธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 

อ. 5 กุมภาพันธ์ 2562 – 
ศ. 8 กุมภาพันธ์ 2562 

จ. 29 เมษายน 2562 – 
ศ. 3 พฤษภาคม 2562 

จ. 20 พฤษภาคม 2562 – 
ศ. 24 พฤษภาคม 2562 

จ. 10 มิถุนายน 2562 – 
พฤ. 13 มิถุนายน 2562 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา เมื่อผ่านการ 
สอบสัมภาษณ์ 

กรอกข้อมูลการรายงานตัวและอัพโหลดเอกสาร 
รับรายงานตัวผ่านระบบ 

จ. 4 มีนาคม 2562 – 
ศ. 8 มีนาคม 2562 

จ. 6 พฤษภาคม 2562 – 
ศ. 10 พฤษภาคม 2562 

ส. 25 พฤษภาคม 2562 – 
อ. 28 พฤษภาคม 2562 

ส. 8 มิถุนายน 2562 – 
อา. 9 มิถุนายน 2562 

กรอกข้อมูลการรายงานตัว 
เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คร้ังท่ี 2 ท่ีธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 

จ. 29 เมษายน 2562 – 
ศ. 3 พฤษภาคม 2562 

จ. 3 มิถุนายน 2562 – 
ศ. 7 มิถุนายน 2562 

จ. 3 มิถุนายน 2562 – 
ศ. 7 มิถุนายน 2562 

- - 

ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

ส. 15 มิถุนายน 2562 ส. 15 มิถุนายน 2562 ส. 15 มิถุนายน 2562 ส. 15 มิถุนายน 2562 ส่งเอกสารการายงานตัว 
ในวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุมรตนมณี 
ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

อา. 16 มิถุนายน 2562 อา. 16 มิถุนายน 2562 อา. 16 มิถุนายน 2562 อา. 16 มิถุนายน 2562 ส่งเอกสารการายงานตัว 
ในวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

เปิดภาคเรียน 1/2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 

 
ปฏิทินการรับนักศกึษา  

โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ก าหนดการ รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อ. 16 ตุลาคม 2561 – 
ศ. 15 ธันวาคม 2561 

พ. 2 มกราคม 2562 – 
ส. 23 มีนาคม 2562 

จ. 1 เมษายน 2562 –  
อา. 12 พฤษภาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ส. 22 ธันวาคม 2561 ส. 30 มีนาคม 2562  ศ. 17 พฤษภาคม 2562 
พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ธนาคารกรงุไทย/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/เคาน์เตอร์แคชเชียร ์Big C 

จ. 24 ธันวาคม 2561 – 
ศ. 28 ธันวาคม 2561 

จ. 1 เมษายน 2562 – 
ศ. 5 เมษายน 2562 

จ. 20 พฤษภาคม 2562 – 
ศ. 24 พฤษภาคม 2562 

กรอกข้อมูลรายงานตัวและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวผ่านระบบ จ. 7 มกราคม 2562 – 
ศ. 11 มกราคม 2562 

จ. 13 พฤษภาคม 2562 – 
ศ. 17 พฤษภาคม 2562 

ส. 25 พฤษภาคม 2562 – 
พ. 29 พฤษภาคม 2562 

พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2 ที่ธนาคารกรงุไทย/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/เคาน์เตอร์แคชเชียร ์Big C  

จ. 28 มกราคม 2562 – 
ศ. 1 กุมภาพันธ ์2562 

จ. 3 มิถุนายน 2562 – 
ศ. 7 มิถุนายน 2562 

จ. 3 มิถุนายน 2562 – 
ศ. 7 มิถุนายน 2562 

ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ส. 15 มิถุนายน 2562 ส. 15 มิถุนายน 2562 ส. 15 มิถุนายน 2562 

ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด  
ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 – 15.00 น. 

อา. 16 มถิุนายน 2562 อา. 16 มถิุนายน 2562 อา. 16 มถิุนายน 2562 

เปิดภาคเรียน 1/2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 

 



ภาคปกติ ภาคกศ.บป.

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 30 -

ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 60 -

คณิตศาสตร์ 30 -

ภาษาอังกฤษ 60 -

สังคมศึกษา 60 -

พลศึกษา 60 -

คอมพิวเตอร์ 30 -

ภาษาไทย 60 -

การประถมศึกษา 60 -

รวม 450 -

แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ภาคปกต(ิก าแพงเพชร)

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา
จ านวนทีร่ับ

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1101&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1102&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1103&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1104&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1106&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1107&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1109&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1110&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1111&mode_chill=


ภาคปกติ ภาคกศ.บป.

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล) 30 -

ปริญญาตรี 5 ปี ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย) 25 -

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 40 -

ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ 40 -

การพัฒนาสังคม 40 30

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 30 -

ปริญญาตรี 4 ปี

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 60 30

ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์(ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 90 30

ปริญญาตรี 4 ปี

วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ 30 -

ปริญญาตรี 4 ปี

รวม 385 90

แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ภาคปกต(ิก าแพงเพชร) และ ภาคกศ.บป.(ก าแพงเพชร)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา
จ านวนทีร่ับ

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1105&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1212&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1213&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1214&mode_chill=1


ภาคปกติ ภาคกศ.บป.

ครุศาสตรบัณฑิต เคมี 30 -

ปริญญาตรี 5 ปี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 25 -

ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 -

ชีววิทยา 30 -

ฟิสิกส์ 25 -

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25 -

สาธารณสุขศาสตร์ 30 -

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 -

เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 -

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณิตศาสตร์ 30 -

ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 5 ปี

และวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวม 275 -

แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ภาคปกต(ิก าแพงเพชร)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวนทีร่ับ
หลักสูตร สาขาวิชา

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1321&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1322&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1324&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1325&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1326&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1327&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1328&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1329&mode_chill=1


ภาคปกติ ภาคกศ.บป.

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 30 -

ปริญญาตรี 4 ปี

ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเทีย่วและการโรงแรม 40 -

ปริญญาตรี 4 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 30 -

ปริญญาตรี 4 ปี การเงินการธนาคาร 30 -

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 -

การจัดการทัว่ไป 30 30

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา การจัดการทัว่ไป 30 30

ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 80 30

ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การบัญชี 25 30

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

รวม 355 150

คณะวิทยาการจัดการ

จ านวนทีร่ับ
หลักสูตร สาขาวิชา

แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ภาคปกต(ิก าแพงเพชร) และภาคกศ.บป.(ก าแพงเพชร)

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1322&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1325&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1326&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1327&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1328&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1329&mode_chill=1


ภาคปกติ ภาคกศ.บป.

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 30

ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25 -

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 30 30

ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน 30 -

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25 30

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25 30

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 30 -

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25 -

ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์และส่ือส่ิงพิมพ์ 25 -

ปริญญาตรี 4 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 60 -

ปริญญาตรี 4 ปี

รวม 305 120

แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

ภาคปกต(ิก าแพงเพชร) และภาคกศ.บป.(ก าแพงเพชร)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร สาขาวิชา
จ านวนทีร่ับ



ภาคปกติ ภาคกศ.บป.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 50 50

ปริญญาตรี 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 -

ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการทัว่ไป 25 30
การจัดการโลจิสติกส์ 60 -

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการทัว่ไป 25 -
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 -

ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)
บัญชีบัณฑิต การบัญชี 40 -

ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การบัญชี 25 -
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 -
ปริญญาตรี 4 ปี

รวม 310 80

แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562
ภาคปกต(ิแมส่อด) และภาคกศ.บป.(แมส่อด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด
จ านวนทีร่ับ

หลักสูตร สาขาวิชา


	1.ปฏิทินการรับสมัคร
	แผนรับ 62
	1
	2
	3
	4
	5
	6


