
           
           
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร            
และเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1. จ ำนวนที่รับ 40 คน 
 1.1 ประเภทโควตาในเขตพ้ืนที ่4 จังหวัด (ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย) จ านวน 20 คน 

 1.2 ประเภททั่วไป จ านวน 20 คน 
รำยละเอียด วัน/เดือน/ปี 

รับสมัคร  วันที่ 9 มกราคม 2566 – วันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2566 
ช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกไดท้ี่ ธนาคารกรุงไทย / เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 
/ Internet Banking / Mobile Banking / บัตรเครดิตทุกธนาคาร 

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู ้และห้องสอบสัมภาษณ์ 
ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  

การคัดเลือก 
  วัดความรู ้
  สัมภาษณ ์

วันที่ 11 มีนาคม 2566 
 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกและทะเบียนส ารอง วันที่ 14 มีนาคม 2566 
ยืนยันสิทธิ ์พร้อมพิมพ์ใบช าระเงินและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตัวจริง) 
ไดท้ี่ ธนาคารกรุงไทย / เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / Internet Banking / 
Mobile Banking / บัตรเครดติทุกธนาคาร 

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 

ประกาศรายชือ่ผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมส าหรับทะเบียนส ารอง วันที่ ๑7 มีนาคม 2566 
ยืนยันสิทธิ ์พร้อมพิมพ์ใบช าระเงินและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตัวส ารอง) 
ไดท้ี่ ธนาคารกรุงไทย / เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / Internet Banking / 
Mobile Banking / บัตรเครดิตทุกธนาคาร 

วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 

กรอกข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th วันที่ 1 เมษายน 2566 – 16 เมษายน 2566 
ส่งเอกสารการรายงานตวัด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 4) 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 
 

รายงานตัวเข้าหอพกัและประชุมผูป้กครอง เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 4) 

วันที่ ๔ มถิุนายน 2566 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและระดับคณะ วันที่ ๖ มถิุนายน 2566 – วันที่ 10 มถิุนายน 2566 
เปิดภาคเรียน 1/2566 วันที่ 19 มถิุนายน 2566 

  หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรรับสมัครบุคคล (ผู้สมัคร) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน  หรือหน่วยงานที่ให้วุฒิ
การศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารเหล่านั้น 
มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษานับ ต้ังแต่วันแรกของการลงทะเบียนและจะด าเนินคดี                    
ตามกฎหมาย 

 3. เกณฑ์กำรรับสมัคร 
    3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจากสถานศึกษา                      
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50  
    3.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ    
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพพยาบาลก าหนด ได้แก่ ตาบอดสีชนิดรุนแรง ความผิดปกติ 
ในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหา           
ทางจิตเวช เช่น โรคจิต(Psychosis) โรคประสาทรุนแรง(Severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน 
โดยเฉพาะ Antisocial personality หรือ Borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิต เวช อ่ืน  ๆ หรือ               
ความพิการอ่ืน ๆ  
    ทั้งนี้หากมีความผิดปกติอ่ืน ๆ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
รายกรณี และการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   3.3 มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร  
   3.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  
    3.5 กรณีท่ีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย 
  3.6 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการรับสมัครและคัดเลือก  
เข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษาและประกาศของสภาการพยาบาล 
  3.7 ผ่านการสอบวัดความรู้ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย 
  3.8 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

หมำยเหตุ  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องน าผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันรายงานตัวด้วยตนเอง ได้แก่ ผลการตรวจ
ร่างกายผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR) ผลการตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น ผลการตรวจ          
การติด เชื้ อและตรวจภูมิต้ านทานไวรัสตับ อักเสบชนิดบี  และ/หรือการตรวจการได้ ยิน  Audiogram                        
เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน 

  2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตจากสถานบริการ
สุขภาพ   ทีก่ระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

  3. หำกไม่น ำผลกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมดมำแสดงในวันรำยงำนตัวด้วยตนเอง                
ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2566 จะไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
    4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จ            
ขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา 
    5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ                 
หลังจากท่ีผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา  
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 4. เงื่อนไขกำรสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครหากภายหลังพบว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม 
ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

 5. คุณสมบัติเฉพำะด้ำนควำมรู้และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเรียน 
        5.1 คุณสมบัติด้านความรู้ 
                เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจากสถานศึกษา                    
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง  

    5.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป 
                    5.2.1 ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

          5.2.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อโรค
เท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง 
โรคสมองเสื่อม โรคทางจิตเวชในระยะปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

           5.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                            ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
                            ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

                 ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย 
อย่างร้ายแรง 

           5.2.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้ 
                           ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                            ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
                           ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง  
                            ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด 

                      ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 
      ๕.๓ ในกรณีผู้สมัครมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดและแสดงหลักฐานได้ตามประกาศ                           

จึงมีสิทธิเลือกระบบโควตาพื้นที่จังหวัดที่มีภูมิล าเนามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันรับสมัคร 

  6. วัดควำมรู้และควำมถนัดในกำรเรียน 
  6.1 ด้านคณิตศาสตร์    
  6.2 ด้านวิทยาศาสตร์   
  6.3 ด้านภาษาไทย    
  6.4 ด้านภาษาอังกฤษ    
  6.5 ด้านความรู้ทั่วไป    

  7. เกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้ 
 7.1 คะแนนวัดความรู้   ร้อยละ 50 
 7.2 คะแนนบุคลิกภาพ  ร้อยละ 20 
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  8. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรคัดเลือกพิจำรณำการผ่านเกณฑ์วัดความรู้และความถนัดการเรียน                 
ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 60 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก  ดังนี้ 

 8.1 ประเภทโควตารับตรงในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 4 จังหวัด (ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย)     
พิจารณาแยกตามภูมิล าเนาของพ้ืนที่ และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและทะเบียนส ารอง ตามภูมิล าเนา             
ของแต่ละพ้ืนที ่

 8.2 ประเภททั่วไป พิจารณาผลการประเมินจากการวัดความรู้และสัมภาษณ์ และจะประกาศผล             
ผู้ผ่านการคัดเลือกและทะเบียนส ารองเรียงตามล าดับตามคะแนน 

หมำยเหตุ  ผู้สมัครต้องระบุการเลือกประเภทโควตารับตรงในเขตพ้ืนที่ หรือประเภททั่วไปในใบสมัคร                
ให้ครบถ้วน  

  9. ขั้นตอนกำรสมัครเรียน กำรช ำระเงินค่ำสมัคร และกำรพิมพ์ใบสมัคร 
  9.1 สมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 

 9.1.1 ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบสาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติ      
เฉพาะเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร โดยศึกษาจากประกาศรับสมัครนักศึกษา 
 9.1.2 เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th>>สมัครเรียนออนไลน์>>ปริญญาตรี 
ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) >>คณะพยาบาลศาสตร์>>ใส่รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน>>กรอกข้อมูลการสมัคร>>   
ส่งใบสมัคร  
 หมำยเหตุ 1.โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด               
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
      2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครจนครบทุกขั้นตอน 
และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล                    

 ข้อควรระวัง 
     1. ผู้สมัครจะเป็นผู้ก าหนด การคัดเลือกในระบบโควตาพ้ืนที่หรือระบบทั่วไป  

  2. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวต่อรอบการสมัคร 
  3. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นชื่อและนามสกุล        

ที่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน 
  4. กรุณาตรวจสอบเลขประจ าตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขบัตร   

ประจ าตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขท่ีอ้างอิงตลอดการสอบและรายงานตัว 
  5. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้น

กรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม (ส่งใบสมัคร) เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ             
และหากตรวจพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่า
ขาดคุณสมบัต ิและผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ท้ังสิ้น  

  6. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจ านวน 250 บาท เมื่อช าระค่าสมั ครสอบแล้ว                        
ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 ขั้นตอนการช าระเงินค่าสมัคร 
    เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >>พิมพ์ใบช าระเงิน/ตรวจสอบผลคัดเลือก>>  
พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร>>ใส่รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน>>พิมพ์ใบช าระเงิน 
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   หมำยเหตุ น าใบช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 250 บาท ไปช าระค่าสมัคร           
สอบคัดเลือกได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / Internet Banking / Mobile Banking 
/ บัตรเครดิตทุกธนาคาร   
 9.3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร 
    เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th >>พิมพ์ใบช าระเงิน/ตรวจสอบผลคัดเลือก>>  
พิมพ์ใบสมัคร>>ใส่รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน>>พิมพ์ใบสมัคร 

 10. หลักฐำนที่ต้องเตรียมในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   10.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (รูปถ่ายสี 
หน้าตรง แต่งกายชุดสุภาพไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 
         10.2 เอกสารแสดงผลการเรียน GPAX ที่ส าเร็จการศึกษา (6 ภาคเรียน) หรือใบรับรองจาก 
ทางโรงเรียนว่าเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายจริง จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อ  
   10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรประจ าตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ  
   10.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ 
   10.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
และลงลายมือชื่อ 
  10.6 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายชุดสุภาพ ไม่เกิน 6 เดือน           
ขนาด 1 นิ้ว 

  11. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้ 
  ๑1.๑ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อจะต้องได้คะแนนสอบรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
  ๑1.๒ การประกาศผลการคัดเลือก แยกตามระบบที่ผู้สมัครระบุในการสมัคร 
  ๑1.๓ การประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และทะเบียนส ารอง            
เรียงตามล าดับคะแนน แยกตาม ๑1.๒ 
  หมำยเหตุ 1. ผู้สมัครที่ขาดสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งจะไม่พิจารณาผลการสอบคัดเลือก  
            2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 

  12. กำรยืนยันสิทธิ์และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน 5,800 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/Internet Banking , Mobile 
Banking ดังนี้ 
   12.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) ให้ยืนยันสิทธิ์พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา             
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ถ้าพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย              
ในรอบนี ้
   ๑2.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก(ตัวส ารอง) ให้ยืนยันสิทธิ์พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา               
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 ถ้าพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในรอบนี ้

 
/ทั้งนี.้.... 
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   ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก            
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ 19   ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
19   ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F6dSiKb9tmys0jHtlXms 
 


