




เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓  

ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
คณะครุศำสตร ์

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 

1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
9 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 

10 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา 3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
12 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

(เอกคอมพิวเตอร์) 
20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 

13 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
(เอกเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์) 

20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 

14 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) 10 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
15 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
16 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์(เอกเคมี) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
17 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
18 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์) 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
19 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาแนะแนวและบรรณรักษ์ศาสตร์ 25 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 



 ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓  

ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 

1 นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.30 ขึ้นไป 

3 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ) ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารและการแปล) 
๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

12 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 



 ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓  

ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ  
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา 

ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓  

ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
6 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
7 บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.)ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน  
8 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.)ทางด้านบัญชี,บัญชีการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓  

ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
คณะเทคโนโลยีอุตสำกรรม 

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรม 
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ หรือ
สาขาวที่เก่ียวข้อง 

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต,ศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ทางช่างอุตสาหกรรม 

4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     

คณะเกษตรศำสตร์ 
   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
 



 ๘ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓  

ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
วิทยำลัยนำนำชำติ 

   

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     

วิทยำลัยน่ำน (เรียนที่จังหวัดน่ำน) 
  

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ จ ำนวน คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดเฉพำะของหลักสูตร 
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการทั่วไป)  ๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการการค้าปลีก) 

ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพีออล์ล จ ากัด (มหาชน)  

๒5 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 




