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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑  

----------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ                    
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้ยื่นใบสมัครเพ่ือขอเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ านวน 6 หน้า และก าหนดขั้นตอนในการสมัครดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ๑.๑ คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 ๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาท่ีสมัครเรียนอย่างแท้จริง 
 ๓)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๔)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

  ๒)  ไมม่ีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
 ๒. การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกรอกใบสมัครดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ใบรายงานผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนของรายวิชาและค่าคะแนนเฉลี่ยถึงภาคเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ หรือใบรายงานผลการเรียนตามหลักสูตรส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  ๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๓. วิธีการสมัครเข้าศึกษา 
  ๓.๑ สมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยกรอกข้อมูลและส่งใบ
สมัครไดบ้นระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ห้องสมัครเรียน กองบริการการศึกษา  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือช่องทางช่วยเหลือการสมัครเรียนที่ โทร ๐-๕๕-๔๑-๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือโทร     
๐-๖๕-๐๒๔-๔๓๔๓ หรือ Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU 
 

๓.๒ ผู้สมัคร... 
 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru


 ๒ 

๓.๒ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้โดยไม่จ ากัดจ านวนหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียม 
การสมัครทุกหลักสูตร ในอัตราหลักสูตรละ ๓๐๐ บาท 

๓.๓ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบแจ้ง 
การช าระเงินค่าสมัคร และน าไปยื่นช าระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่น ทุกสาขา หรือช าระผ่านระบบ 
Internet Banking โดยการสแกน QR Code ช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี ้
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครหลักสูตรละ ๓๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว  
 ๔. ก าหนดการสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

การคัดเลือก วันเวลา 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายละเอียดการสอบคัดเลือก ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เข้ารับการสอบคัดเลือก ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๕. เงื่อนไขการสอบคัดเลือกและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๕.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกให้จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา ได้แก่ 

๑) ใบรายงานผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนของรายวิชาและค่าคะแนนเฉลี่ยถึงภาคเรียน 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือใบรายงานผลการเรียนตามหลักสูตรส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
    ๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

๓) แฟ้มสะสมงาน หรือใบรับรองแสดงความรู้ความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  ๕.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกมากกว่า ๑ หลักสูตร ให้เข้าสอบทุกหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด หรือ
เลือกเข้าสอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้ (หลักสูตรที่ไม่เข้าสอบให้ถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๕.๓ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมากว่า ๑ หลักสูตร ให้ยืนยันสิทธิ์โดยเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น (หากไม่มีการขึ้นทะเบียนในหลักสูตรใดเลย และเมื่อพ้นเวลาตามที่ก าหนดไว้แล้ว  
ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา แต่ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปของมหาวิทยาลัยได้) 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร ๐-๕๕-๔๑-๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓  หรือโทร       
๐-๖๕-๐๒๔-๔๓๔๓ หรือ Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU ในวันเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์) 
                                                            รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ 

------------------------------------------------------------------ 
คณะครุศาสตร ์
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การประถมศึกษา  90 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
2 การศึกษาปฐมวัย  60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
3 เกษตรศาสตร์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 
4 คอมพิวเตอร์ 60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
5 นาฏศิลป์  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
6 พลศึกษา 60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
7 ภาษาไทย  60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
8 วิทยาศาสตร์ (เอกเคมี)  30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
9 วิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

10 วิทยาศาสตร์ (เอกฟิสิกส์) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  60 มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
12 อุตสาหกรรมศิลป์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
13 ดนตรีศึกษา 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีผลงานดนตรีใน

ระดับพ้ืนที่ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ 
14 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ 
------------------------------------------------------------------ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2 เคมี  30 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3 ชีววิทยา  25 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต  
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์  60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
8 อาหารและโภชนาการ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
9 อาหารและโภชนาการ(เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอาหารและโภชนาการ  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
10 สาธารณสุขศาสตร์  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ 
------------------------------------------------------------------ 

คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 การตลาดดิจิทัล 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2 การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
5 การจัดการธุรกิจบริการ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บริหารธุรกิจ, 

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
9 นิเทศศาสตร์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

10 บัญชี 40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
11 บัญชี (เทียบโอน) 80 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
12 เศรษฐกิจดิจิทัล 20 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ ศิลป์-ภาษา  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ 
------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดา้นก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  30 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ ปวช. ทางด้านคอมพิวเตอร,์ 

ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดา้นคอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,

หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
5 วิศวกรรมโลจิสติกส ์ 30 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ ปวช. ประเภทพณิชกรรมทุกสาขา 

หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา หรืออุตสาหกรรมทุกสาขา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 วิศวอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 30 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต หรือ ปวช.ทางดา้นไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์, หรือ

สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
7 วิศวอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(เทียบโอน) 30 อนุปริญญา หรือประกาศนบีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดา้นไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร,์ 

หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 2.00 
8 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 15 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ ปวช. ทางด้านชา่งยนต์,ช่างเชื่อม, 

ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 2.00 
9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ(เทียบโอน) 10 อนุปริญญา หรือประกาศนบีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
11 เทคโนโลยสี ารวจและภูมิสารสนเทศ  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
12 เทคโนโลยีอุตสาหการ  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
13 เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) 40 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง  

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
14 เทคโนโลยไีฟฟา้  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
15 เทคโนโลยไีฟฟา้(เทียบโอน) 20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดา้นไฟฟ้า 

 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ 
------------------------------------------------------------------ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 นิติศาสตร์  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 รัฐประศาสนศาสตร์  60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3 การออกแบบนิเทศศิลป์  15 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.๕๐ 
4 ทัศนศิลป์ 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 การพัฒนาชุมชน  30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
6 ดนตรี (ดนตรีไทย) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
7 ดนตรี (ดนตรีสากล) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
8 ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 ภาษาอังกฤษ (เอกการสื่อสารและการแปล) 30 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10 ภาษาไทย (เอกภาษาไทย) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
11 ภาษาไทย (เอกภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
12 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  40 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
13 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ 
------------------------------------------------------------------ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
1 เกษตรศาสตร์  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 เทคโนโลยีการอาหาร  20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 


