
 
  
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)  
----------------------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับโดยอิสระ (รอบ ๕) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือระดับอนุปริญญาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่
ตนเองสนใจ ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ านวน ๖ หน้า 
ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 ๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรอืระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรอืระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 ๒)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๓)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

      ๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 
  ๑)  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

  ๒)  ไม่มีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบวิชาชีพครู 
  ๓)  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔)  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
  ๕)  มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ๖)  ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง 
        ๓. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 

การสมัครเข้าศึกษา 
     ๑. ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ณ ห้องกองบริการการศึกษา อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
     ๒. ผู้สมัครรอฟังผลการตรวจสอบและการยืนยันรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สมัคร 

และช าระเงินค่าสมัครจ านวน ๓๐๐ บาท ที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการ
สมัครมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  

วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
        ๑. การคัดเลือกผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และก าหนดให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
        ๒. การคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตรอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลคะแนน 
GPA และแจ้งผลให้ทราบทันที ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน 
 



 ๒ 
  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการช าระค่าธรรมเนียม 

     ๑) เอกสารประกอบการรายงานตัว      
   ๑.๑) ใบขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา 

๑.๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   ๑.๓) ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน ๔ ฉบับ 
   ๑.๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๑.๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๑.๖) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ  

๑.๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าท่ีต้องการกู้ต่อเนื่อง)  
เอกสารส าเนาทุกฉบับ ต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 ๑) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา                   ๑,๐๐๐ บาท  
 ๒) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา   ๔๑๐ บาท 
 ๓) ค่าประกันของเสียหาย    ๖๐๐ บาท 
 ๔) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ๑๐๐ บาท 
 ๕) ค่าเสื้อเฟรชชี่นักศึกษาใหม่   ๒๕๐ บาท 
 ๖) ค่าชุดนักศึกษา/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน ชาย ๑,๖๒๐ บาท /หญิง ๑,๒๖๐ บาท 
 ๗) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท 
 ๘) ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้  

หลักสูตร ภาคเรียนละ (บาท) สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต ๗,๕๐๐ ทุกสาขาวชิา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๘,๕๐๐ สาธารณสุขศาสตร ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ภาษาไทย/การจัดการวฒันธรรม/ 

การพัฒนาชุมชน/บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
๘,๐๐๐ ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
๘,๐๐๐ ภาษาจนีธุรกิจ 

๑๒,๐๐๐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปบัณฑิต  ๗,๕๐๐ ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิติศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ นิติศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๗,๕๐๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการธุรกิจบริการ/การตลาด/ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๑๒,๐๐๐ ธุรกิจระหว่างประเทศ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  ๘,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 
บัญชบีัณฑิต  ๘,๐๐๐ การบัญช ี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ๑๒,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 
เทคโนโลยบีัณฑติ  ๘,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 

    



 ๓ 
  ก าหนดการสอบคัดเลือก (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี)     

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ         11 กรกฎาคม 2561 
 - สอบวิชาวัดแววความเป็นครู     12 กรกฎาคม 2561 (ภาคเช้า)     

 - สอบสัมภาษณ์            ๑2 กรกฎาคม 2561 (ภาคบ่าย) 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและรายงานตัว ๑๓ กรกฎาคม 256๑ 

 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ 
๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @Smart URU 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)                  
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 
 

คณะครุศาสตร ์
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๒ ครุศาสตรบณัฑติ การศึกษาปฐมวัย (๕ปี)  10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๓ ครุศาสตรบณัฑติ เกษตรศาสตร ์(๕ปี)   10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๕ ครุศาสตรบณัฑติ คอมพิวเตอร ์(๕ปี) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป-์ค านวณ คะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๖ ครุศาสตรบณัฑติ เคมี (๕ปี)   10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๗ ครุศาสตรบณัฑติ ชีววิทยา (๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๘ ครุศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (๕ปี)    10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๙ ครุศาสตรบณัฑติ นาฏศิลป ์(๕ปี) 5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๐ ครุศาสตรบณัฑติ พลศึกษา (๕ปี)    3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๑ ครุศาสตรบณัฑติ ฟิสิกส ์(๕ปี)   10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๔ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย (๕ปี)    5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๕ ครุศาสตรบณัฑติ ภาษาเกาหลี (๕ปี)    10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๖ ครุศาสตรบณัฑติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ปี)    3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๗ ครุศาสตรบณัฑติ สังคมศึกษา (๕ปี)   5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 ๕ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๒๐๒ ๐๐๐๑ นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๒๐๓ ๐๐๐๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๑ ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๔ ๐๐๐๒ ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๓ ศิลปศาสตรบณัฑติ การพัฒนาชุมชน 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๔ ศิลปศาสตรบณัฑติ ดนตรสีากล 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๕ ศิลปศาสตรบณัฑติ ดนตรไีทย 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๐๗ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๒๐๕ ๐๐๑๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าคะแนนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๐๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย-์คณติหรือ ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  
ซึ่งมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ 

๑๗๐ ๐๓๑๓ ๐๐๐๑ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๒๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 

  คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๓ บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๕ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๗ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๑ นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตตร์ (เอกนิเทศศาสตร์) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๑ บัญชีบัณฑิต บัญช ี 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 ๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๒ บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด (เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธรุกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๖ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธรุกิจ 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๘ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ธรุกิจ หรือเกีย่วข้อง 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๒ บัญชีบัณฑิต บัญชี(เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรมคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ 
๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ, ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิคส,์ ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านทางด้านไฟฟ้า, 
อิเล็กทรอนิคส,์แมคคาทรอนิกส,์เทคนิคคอมพิวเตอร,์หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 

๑๗๐ ๐๖๑๑ ๐๐๐๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจสิติกส ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรม 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๑ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๒ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีส ารวจและภมูิสารสนเทศ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๔ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านอุตสาหกรรมหรือสาขา

ที่เกี่ยวข้อง 

๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๕ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๗๐ ๐๖๑๒ ๐๐๐๖ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) 10 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้าหรือสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



 ๙ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสตูร 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๑ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรนานาชาติ) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๗๐๕ ๐๐๐๒ ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาจีนธุรกิจ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
 
 


