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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ รอบโควตา 
........................................................................ ............................... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ รอบโควตา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้) 

๒. การรับสมัคร 
 ๒.๑ สมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ระหว่างวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 ๒.๒ สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ http://www.cpru.ac.th หรือ http://regis.cpru.ac.th       
ระหว่างวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยพิมพ์เอกสารใบสมัครจากระบบ แล้วจัดส่ง
เอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน 
ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  ๓๖๐๐๐ กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งภายในวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยถือตราประทับต้นทางเป็นส าคัญ หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๕๑๒๐ 
โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๕๑๒๑ 
 หมายเหตุ  ไม่รับช าระค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ธนาณัติ 

๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
๓.๑ ใบสมัครพิมพ์จากระบบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (กรณียังไม่ส าเร็จการศึกษา ใช้ ๕ ภาคการศึกษา) จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๕ ใบแสดงผลคะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT/O-NET และวิชาสามัญ ๙ วิชา) รายละเอียดตามหลักสูตร    
และสาขาวิชาที่เปิดรับ  

 หมายเหตุ - ส าเนาเอกสารต้องเป็นขนาด เอ๔ และรับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ  
    - กรณีแนบหลักฐานไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
    - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
   - กรณีสมัครสอบในสาขาวิชาใดไว้แล้ว ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ 
เว้นแต่จะสมัครใหม่ในสาขาวิชาอ่ืนภายในระยะเวลาการรับสมัครตามที่ก าหนดไว้ 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/ และ http://regis.cpru.ac.th 

 

     

 

http://www.cpru.ac.th/




๓ 
 

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ รอบโควตา 
คณะครุศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา รายละเอียด/เกณฑ์การรับ รอบโควตา 

 ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. ปริญญาตรี ๕ ปี) ทั่วไป โครงการ MOU ร่วมกับ อบจ. 
 

๑) ภาษาไทย 

๑. วิชาสามัญ 
      - ๐๙ ภาษาไทย              - ๒๙ อังกฤษ 
๒. GAT ความถนัดทั่วไป 
๓. PAT๕ ความถนัดวิชาชีพครู 
๔. สัมภาษณ์ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
- ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๕ ๕ 

๒) พลศึกษา 

๑. วิชาสามัญ 
      - ๐๙ ภาษาไทย              - ๑๙ สังคมศึกษา 
      - ๒๙ อังกฤษ                 - ๓๙ คณิตศาสตร์ ๑ 
๒. GAT ความถนัดทั่วไป 
๓. PAT๕ ความถนัดวิชาชีพครู 
๔. สัมภาษณ์ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
- ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๕ ๕ 

     
     



















๑๒ 
 

 
 

 
 
 

ตารางปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ รอบโควตา 

รายการ วัน/เดือน/ปี 
สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
กรอกคะแนน GAT/PAT และ ๙ วิชาสามัญ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
สอบข้อเขียน ใช้คะแนนส่วนกลาง 
สอบสัมภาษณ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ประกาศผล ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
รายงานตัวเข้าศึกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 


