




เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) 

 
คณะครุศาสตร ์

รหัสสาขา หลักสูตร สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๓ ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๕ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ  
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๖ ครุศาสตรบัณฑิต เคมี (๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๘ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ (๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 
๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๐๙ ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป ์(๕ปี) ๑๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๐ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๑ ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์(๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๒ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจนี (๕ปี) ๑๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๕ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี (๕ปี) ๒๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๑๐๑ ๐๐๑๘ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์(๕ปี) ๓๐ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวนรับ 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  
  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) 

 
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(เอกคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี) 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 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 

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 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณติ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๒๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ ๐๓๐๖ ๐๐๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๓ บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๕ บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๗ ๐๐๐๗ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๑ นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตตร์ (เอกนิเทศศาสตร์) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๘ ๐๐๐๒ นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (เอกการสื่อสารการตลาด) ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๐๙ ๐๐๐๑ บัญชีบัณฑิต บัญช ี ๘๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๕๑๐ ๐๐๐๑ เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 

เศรษฐศาสตร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย-์คณติ,ศลิป์-ค านวณหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่องรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) 

 
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 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 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 ๐๐๐๕ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ๓๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) 

 
คณะเกษตรศาสตร ์

รหัสสาขา หลักสตูร สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๗๐ ๐๔๐๖ ๐๐๐๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๔๐ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 
 
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 

  หมายเหตุ จ านวนรับตามที่ระบุ เป็นจ านวนรับรวมของนักศึกษาทุกประเภท 


