
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
----------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนในเขตท้องที่
ภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในสาขาที่ตนเองสนใจโดยยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว 
หรืออยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เพ่ือการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
ให้แก่ท้องถิ่น โดยการรับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลัง
ศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วในระดับอนุปริญญา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม -  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน ๕ หน้า และก าหนด
ขั้นตอนในการสมัครดังนี ้
      คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
     ๑) เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง 

๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 
๓) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
๔)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.)  
๕)  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีความถนัดในสาขาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง 
๖)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๗)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ๒.  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
 เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  ๑. เอกสารแสดงผลการเรียน 
       ๑) ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน    (ปพ.๑) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใบรับรอง
แนบรายงานผลการเรียน หรือส าเนารายงานผลการเรียนเทียบเท่า ระบุคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จ
การศึกษา 
      ๒) ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน               
(รบ.๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียนหรือส าเนารายงานผลการเรียน
เทียบเท่า ระบุคะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรียนขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 



 ๒ 
 
 การสมัครเข้าศึกษา 
      ๑. สมัครและติดตามผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
      ๒. เลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา โดยด าเนินการกรอกใบสมัครบนระบบ Online ระหว่างวันที่  ๑ 
มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
      ๓. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใน ๑ 
วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครบนระบบ Online ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครได้บนเว็บไซต์ 
หรือมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลกลับผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
      ๔. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันรับใบสมัครแล้ว ให้ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระเงินค่า
สมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 การคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
      ๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
      ๒. สอบข้อเขียนในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
      ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑  
      ๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา (Clearing House ) วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
      ๕. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๑๓ 
หรือ Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

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


เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๒๐๒ ๐๐๐๑ นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ ๑๐๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๒๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๑ ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ์ ๑๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๒ ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบณัฑติ การจัดการวัฒนธรรม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบณัฑติ การพัฒนาชุมชน ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๔ ศิลปศาสตรบณัฑติ ดนตรสีากล ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๕ ศิลปศาสตรบณัฑติ ดนตรไีทย ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๖ ศิลปศาสตรบณัฑติ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๗ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๘ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๙ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย(เอกภาษาไทย) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๐ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย (เอกภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ) ๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 

๓ 



 ๔ 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตรเ์ทคโนโลยี) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกสถิติอุตสาหการ) ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี

อินเตอร์เนต็ 

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณติหรือ ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  

ซึ่งมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ 

๑๗๐ ๐๓๑๓ ๐๐๐๑ สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตร ์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๒๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

คณะเกษตรศาสตร์ 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 



 ๕ 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด(เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธรุกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๓ บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๔ บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธรุกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๕ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๖ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธรุกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๗ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๘ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (เทียบโอน) ๔๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ธรุกิจ หรือ                

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๑ นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตตร์ (เอกนิเทศศาสตร์) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๒ นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (เอกการสื่อสารการตลาด) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๑ บัญชีบัณฑิต บัญช ี ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๒ บัญชีบัณฑิต บัญชี(เทียบโอน) ๖๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี 

๑๗๐ ๐๕๑๐ ๐๐๐๑ เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณติ,ศลิป์-ค านวณหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน 

 
 
 
 
 
 



 ๖ 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
๓๐ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทางช่างอุตสาหกรรมคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) 
๓๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านก่อสร้างหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน ๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ, ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์, อิเลก็ทรอนิคส์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                    

คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) ๓๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, 

แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์,หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจสิติกส ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ทางช่างอุตสาหกรรม 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๑ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ ์ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๒ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีส ารวจและภมูิสารสนเทศ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๓ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๔ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) 
๓๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านอุตสาหกรรมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๕ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๖ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) ๓๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



 ๗ 
เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
วิทยาลัยนานาชาติ 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรนานาชาติ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาจีนธุรกิจ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาจีนธุรกิจ(เรียนท่ีไทย ๒ ปี + เรียนที่จีน ๒ ปี) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธรุกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) 

เรียนที่ไทย ๓ ปี +เรียนที่ไต้หวัน ๑ ปี 

๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
วิทยาลัยน่าน 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๘๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑๗๐ ๐๘๐๓ ๐๐๐๒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารการพัฒนา) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑๗๐ ๐๘๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป (กลุ่มการจดัการทั่วไป) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑๗๐ ๐๘๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป (กลุ่มการจดัการการค้าปลีก) 

ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท 

ซีพีออล์ล จ ากัด (มหาชน) 

๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า,

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 
 

 


