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สมัครสาขาวิชา

(ใส่รหัสสาขาวิชาและชื่อสาขาวิชา)

อันดับที่
1
2

รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หากพบภายหลังว่าขาด
คุณสมบัติตามประกาศฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

สาหรับกรรมการรับสมัคร
บันทึกสาหรับกรรมการรับสมัคร
ลงชื่อ..................................................................ผู้ตรวจหลักฐาน
วันที่....................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผูส้ มัคร
(............................................................)
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ...............

บันทึกสาหรับกรรมการรับเงินค่าสมัคร
เลขที่ใบเสร็จ..........................................................................
ลงชื่อ.............................................................................ผู้รับเงิน

หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์
จ 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ภาคปกติ 200 บาท / ภาคพิเศษ 300 บาท

ใบสมัครพร้อมแนบสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
ธนานัติ/ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์เลขที่……………………………………………..…

สั่งจ่าย “ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2559
ภาคปกติ
รหัสสาขาวิชา จานวนที่รับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
30
591230501
เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
30
591230701
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30
591230801
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
30
591231101
วิทยาการคอมพิวเตอร์
30
591232501
คณะวิทยาการจัดการ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
591242801
40
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
591245401
40
การท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
591240901
60
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ **
591240902
30
การจัดการ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
591245501
50
บัญชีบัณฑิต
คณะ / สาขาวิชา

บัญชีบัณฑิต **
การพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตร์
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษาจีน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
การบริหารทรัพยากรอาคาร

591241202
20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220301
120

ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.
รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

รับสมัครทุกวัน

ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
(ยกเว้นที่ 16-20 กรกฎาคม 2559)
สัมภาษณ์และรับรายงานตัว ในวันที่มาสมัคร

592240901
592240902
592241101

30
25
30

592241201
592241202

30
25

592220301
592220801

50
120

591220901
30
591221501
30
591225701
25
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
591254001
50
591254101
50
591254601
40

** หมายถึง รับนักศึกษาที่จบอนุปริญญา/ปวส.

ติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม/ตรวจสอบรายชื่อต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : http://www.kru.ac.th
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : http://academics.kru.ac.th/academic/
โทรศัพท์ : 0 3463 3230 หรือ 0 3463 3227 ต่อ 121-122 และ 148
โทรสาร : 0 3463 3224

กาหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

การรายงานตัว
หลักฐานรายงานตัว : ภาคปกติ

1) ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รับที่ สวท.)
2) รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
3) ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
5) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1
ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
7) ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า
จํานวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
** เอกสารตามข้อ 4) – 7) ให้นําฉบับจริงมาแสดงด้วย
กาหนดการรับสมัคร ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.
6 พ.ย. 58 ถึง 10 ก.ค. 59 รับสมัครทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
(ยกเว้นวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559)
8 ก.ค. 59 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร
สาหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์
16 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์
23 ก.ค. 59 รับรายงานตัว
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

