
 
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา  
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการ
คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 
  1. ยืนยันสิทธิ์ พร้อมพิมพ์ใบช ำระเงินและช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (ตัวจริง)     
  1.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง ให้ยืนยันสิทธิ์พร้อมพิมพ์ใบช าระเงินที่เว็บไซต์ 
https://admission. kpru.ac.th และยื่นช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 -11 
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C Internet Banking Mobile Banking และบัตรเครดิตทุกธนาคาร ในวันที่ 14 – 16  
มีนาคม 2566 ถ้าพ้นก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรอบนี้ 
  1.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส าหรับทะเบียนส ารอง มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อเพ่ิมเติมส าหรับทะเบียนส ารอง (ตัวส ารอง) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และให้ยืนยันสิทธิ์พร้อมพิมพ์
ใบช าระเงินที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th และยื่นช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 7-11  เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C  Internet Banking  Mobile Banking และบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ถ้าพ้นก าหนดจะถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย                
ในรอบนี้ 
 2 . กำรกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษำ กำรอัปโหลดเอกสำรกำรรำยงำนตัว                                
ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 
  2.1 ผู้ที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ต้องกรอกข้อมูลประวัติและอัปโหลด
ไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th และเอกสารส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้อง ให้ครบถ้วน
ทุกฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 เมษำยน 2566 ทั้งนี้เอกสำรที่ต้องอัปโหลดประกอบด้วย 
   2.1.1 รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า สวมชุดนักเรียน              
ของสถาบันการศึกษาท่ีท่านศึกษาอยู่ โดยไฟล์ภำพต้องเป็นนำมสกุล .JPG เท่ำนั้น 
   2.1.2 ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 6 ภาคเรียน ที่ระบุวันส าเร็จ
การศึกษาที่ระบุวันอนุมัติจบก่อนวันที่ 19 มิถุนำยน 2566 โดยไฟล์เอกสำรต้องเป็นนำมสกุล .PDF เท่ำนั้น 
(เขียนส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อก่อนอัปโหลดเอกสำรเข้ำระบบ) 
   2.1.3 ส าเนาบัตรประชาชน โดยไฟล์เอกสำรต้องเป็นนำมสกุล .PDF เท่ำนั้น(เขียน
ส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อก่อนอัปโหลดเอกสำรเข้ำระบบ) 
   2.1.4 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) โดยไฟล์เอกสำรต้องเป็นนำมสกุล .PDF 
เท่ำนั้น (เขียนส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อก่อนอัปโหลดเอกสำรเข้ำระบบ) 
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 หมำยเหตุ มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้อัปโหลดไฟล์เอกสารในวันที่ 1 – 16 เมษายน 2566 
และจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวอัปโหลดเข้าระบบ               
ในวันที่ 17 - 30 เมษายน 2566 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวจะต้องเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ในวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2566 ดังนี้ 
   1. หากเอกสารถูกต้องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว จะสามารถพิมพ์ทะเบียนประวัติ
นักศึกษา เพ่ือน ามารายงานตัวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได ้
   2. หากไม่ถูกต้องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะสามารถ 
พิมพ์ทะเบียนประวัตินักศึกษาได้ 

  3. กำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำ และเอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัว 
  3.1 ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว  
    3.2.๑. ส าเนาเอกสารการช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 - 11 ธนาคารกรุงไทย 
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C  Internet Banking  Mobile Banking หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา          
ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรออกให้ (สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จได้ที่ระบบกรอกข้อมูลรายงานตั ว       
ที่ เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้รายงานตัวเลือกไปช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา พร้อมเขียนส าเนาถูกต้องและเขียนชื่อนามสกุล จ านวน 1 ชุด  (เขียนรับรองส ำเนำถูกต้อง             
และลงลำยมือชื่อ) 
    3.2.๒. ทะเบียนประวัตินักศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑ ชุด   
   3.2.๓. แบบส ารวจข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา จ านวน ๑ ชุด  
   3.2.4 บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง)  
   3.2.5. หลักฐานการเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ฉบับตัวจริง) (ถ้ามี) 
  3.2.6. เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ที่ส าเร็จการศึกษา (ฉบับตัวจริง)  
พร้อมส าเนาเอกสาร จ านวน 2 ฉบับ (เขียนรับรองส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อ)  

3.2.7 ผลการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐประจ าจังหวัดที่ออกให้ 
ไม่เกิน 15 วัน   
 3.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จ านวน 45,000 บาท 
 3.4 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   3.4.1 ให้ผูผ้่านการคัดเลือกทุกคนช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือยืนยันสิทธิ์  
งวด 1 จ านวน 5,800 บาท ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย 
      1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จ านวน 5,000 บาท 
      2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   จ านวน   200 บาท 
      3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   จ านวน   100 บาท 
      4. ค่าประกันของเสียหาย   จ านวน   300 บาท 
      5. ค่าคู่มือนักศึกษา    จ านวน   200 บาท  
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   3.4.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา งวด 2 ดังนี้ 
    1. ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.) 
ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 40,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 
    2. ส าหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.)  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการตามข้ันตอนการกู้ยืมกับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อไป 
 3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

   3.5.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 800 บาท ให้ช าระเงินในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 
               

ประกาศ ณ วันที่ 13   มีนาคม  พ.ศ.  2566 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13   มีนาคม  พ.ศ.  2566 
Signature Code : F6NfidXUFI68qHc18WNj 

 
 
 
 
 
 
 


