ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
----------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ให้โอกาสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ของสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร
๔ ปี ๕ ปี ประจําปีการศึกษา ๒๕60 ตามเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีค่าคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงภาคปลายของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือเทียบเท่า หรือกําลัง
ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ย ๔ ภาคเรียนเข้าตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่
กําหนด(เอกสารแนบท้ายจํานวน ๕ หน้า)
๑.๒ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
๑.๓ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย สนใจและมี ค วามถนั ด ในสาขาที่ ส มั ค รเรี ย น
อย่างแท้จริง
๑.๔ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่ติดยาเสพติด และไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร (เฉพาะผู้สมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี)
๒.๑ คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ
๑) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
๒) ไม่เคยมีประวัติบุคลิกภาพผิดปกติ ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความ
เสียหาย ในการประกอบวิชาชีพครู
๓) สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
๒.๒ คุณลักษณะทางด้านจิตใจ
๑) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
๒) มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
๓) ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง

๓. การสมัคร...//

๒

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

๓. การสมัคร
ช่องทาง
ใบสมัคร
การสมัคร
ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
ณ งานรับนักศึกษา
อาคารภูมิราชภัฏชัน้ ๑
ที่ทําการไปรษณีย์
ทั่วประเทศ

กําหนดการสมัคร
การชําระเงิน
การส่งใบสมัคร/หลักฐานประกอบฯ ค่าสมัคร
ช่องทาง
1 – 30 กันยายน 2559
๓๐๐ บาท งานคลัง อาคารภูมิ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ราชภัฏชัน้ ๑
และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(หยุดนักขัตฤกษ์)
อุตรดิตถ์
1 – 30 กันยายน 2559
๓๐๐ บาท ๑ ไปรษณีย์ธนาณัติ
๒ ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา

ช่องทางการชําระเงินสําหรับผู้สมัครช่องทางการสมัคร ณ ที่ทําการไปรษณีย์
ชําระเงินทางไปรษณีย์ ธนาณัติ
ชําระเงินทางธนาคารกรุงไทย
เอกสารที่ต้องนําส่ง..
เอกสารที่ต้องนําส่ง..
๑. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร (ครบถ้วนตามข้อ ๕) ๒. หลักฐานประกอบการสมัคร (ครบถ้วนตามข้อ ๕)
๓. ธนาณัติ สั่งจ่าย นางสาวสินี กะวิ จํานวนเงิน ๓๐๐ ๓. ใบแจ้งการชําระเงิน ส่วนที่ 2 ของงานรับนักศึกษา
บาทถ้วน(ห้ามส่งธนาณัติออนไลน์)
(ที่ชําระเงินจํานวน ๓๐๐ บาท ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
๔. ซองเปล่า ติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง เอกสารที่ชําระเงินแล้วจะมีตราประทับของธนาคาร)
๔. ซองเปล่า ติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง
ให้ชัดเจน (ส่งคืนใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่หน้าซอง)
ให้ชัดเจน (ส่งคืนใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่หน้าซอง)
ส่งถึง : งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา
ส่งถึง : งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
(วงเล็บมุมซอง "สมัครเรียน")
(วงเล็บมุมซอง "สมัครเรียน")
หมายเหตุ : จํานวนเงินที่ระบุในธนาณัติ
หมายเหตุ : ใบแจ้งการชําระเงิน มีทั้งหมด 3 ส่วน
ต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ การสมัครจึง ส่วนที่ 1 สําหรับผูส้ มัคร (เก็บไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน)
ส่วนที่ 2 สําหรับส่งให้งานรับนักศึกษา
จะสมบูรณ์
ส่วนที่ 3 สําหรับธนาคารเก็บไว้

๔. เงื่อนไขการสมัคร...//

๓
๔. เงื่อนไขการสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓ สาขาวิชา
๔.๒ หากดํ า เนิ น การสมั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในทุ ก กรณี ไม่ ส ามารถขอเปลี่ ย น
สาขาวิชาที่สมัครได้และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ต้องสมัครใหม่เท่านั้น
๔.๓ หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์และทางธนาคาร กรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสาร
การสมัครไม่ครบถ้วน และคุณสมบัติไม่ผ่านตามประกาศมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์
การสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครให้
๔.๔ หากสมัครและส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์
ประทับตรา ณ ที่ส่งเป็นสําคัญ หากเลยกําหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด(กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่
http://academic.uru.ac.th
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิว้ จํานวน
๑ รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึง่ )
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาเอกสารการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๑) ปริญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี : สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคปลาย หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียน หรือสําเนารายงานผลการเรียน
เทียบเท่า ระบุคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย ๔ ภาคเรียนขึน้ ไป หรือสําเนาสําเร็จการศึกษา
๒) ปริญญาตรี (เทียบโอน): สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือใบรับรองแนบรายงานผลการเรียนระบุคะแนนเฉลี่ย
๒ ภาคเรียนขึน้ ไป หรือสําเนาสําเร็จการศึกษา
๕.๕ สําเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่เอกสารข้อ ๕.๓
และ ๕.๔ ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
**เอกสารสําเนาทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน**

๖. การคัดเลือก...//

๔
๖. กําหนดการคัดเลือก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
กําหนดการ
(ทุกสาขาวิชา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
15 ตุลาคม 2559
สอบวิชาเฉพาะสาขา
๑๒ พฤศจิกายน (เช้า และ บ่าย)
สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เช้า)
สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (บ่าย)
สอบสัมภาษณ์
๒๖ พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลสอบ
๒๓ ธันวาคม 2559
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

หลักสูตรสาขาวิชาอื่น
15 ตุลาคม 2559
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เช้า)
๒๓ ธันวาคม 2559
๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๗. การตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา http://academic.uru.ac.th
หรือที่งานรับนักศึกษากองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๑๐๙๖ ต่อ ๑๖๑๒
หรือที่เฟสบุค๊ ของงานรับนักศึกษา(สมัครเรียน ราชภัฏอุตรดิตถ์)
https://www.facebook.com/URUacademic
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๕
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
๐๐๑ ชีววิทยา
๐๐๒ เคมี
๐๐๓ ฟิสิกส์
๐๐๔ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๐๐๕ คณิตศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต

จํานวนรับ
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

๐๐๖

คอมพิวเตอร์

๖๐

๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
พลศึกษา
สังคมศึกษา
นาฏศิลป์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
เกษตรศาสตร์

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)
หลักสูตร รหัสสาขา
สาขาวิชา
๑๐๑ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐๒ การจัดการวัฒนธรรม
๑๐๔ ดนตรีไทย
๑๐๕ ดนตรีสากล
๑๐๖ การท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๐๘ ภาษาอังกฤษ
๑๐๙ ภาษาไทย
๑๑๐ สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณรักษศาสตร์
๑๑๑ การพัฒนาชุมชุน
ศิลปบัณฑิต
๑๐๓ ออกแบบนิเทศศิลป์
๑๐๗ ศิลปกรรม
นิติศาสตรบัณฑิต
๑๑๒ นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร
๑๑๓ รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
คะแนนเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คํานวนคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป

จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
๔๐
เทียบเท่า
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

๖
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
๒๐๑ การจัดการธุรกิจบริการ
๒๐๒ การตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๒๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๒๐๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตรบัณฑิต
๒๐๕ นิเทศศาสตร์
บัญชีบัณฑิต
๒๐๖ บัญชี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๒๐๗ เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เทียบโอน)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
๒๐๘ การจัดการธุรกิจบริการ
๒๐๙

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๒๑๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต

๒๑๑

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒๑๒

บัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๔๐
๔๐
๔๐

จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
๔๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านการตลาด
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
๔๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์,
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
๔๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านคอมพิวเตอร์
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
๔๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านการบัญชี

๗
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
๓๐๑ เคมี
๓๐๒ ชีววิทยา
๓๐๓ คณิตศาสตร์
๓๐๔ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๓๐๕ วิทยาการคอมพิวเตอร์
๓๐๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๗ อาหารและโภชนาการ
๓๐๘ วิทยาศาสตร์การกีฬา
๓๐๙
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)
หลักสูตร
รหัสสาขา สาขาวิชา
๔๐๑
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕

เทคโนโลยีบัณฑิต

๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙

จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๐
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
๔๐
๔๐
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๔๐
๔๐
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
๔๐
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คํานวณ,ศิลป์-อุตสาหกรรม และ
สายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์,
แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์,
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
๔๐
วิศวบริหารงานก่อสร้าง
๔๐
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,
แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ
๔๐
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีไฟฟ้า
๔๐
เทคโนโลยีอุตสาหการ
๔๐

๘
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เทียบโอน)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๑๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์,
แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์,
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
๔๑๑ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านก่อสร้างหรือสํารวจ
๔๑๒ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,
แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์,
โทรคมนาคม,ไฟฟ้าสื่อสาร
๔๑๓ เทคโนโลยีการออกแบบ
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ผลิตภัณฑ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านการออกแบบ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔๑๔ เทคโนโลยีไฟฟ้า
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
เทคโนโลยีบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางด้านไฟฟ้า
๔๑๕ เทคโนโลยีอุตสาหการ
๔๐
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)ประเภท
ช่างอุตสาหกรรม,ช่างกล,ช่างกลโรงงาน,
ช่างยนต์,เทคนิคการผลิต,เทคนิค
ยานยนต์

๙
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๖๐๑ เกษตรศาสตร์
๔๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๖๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๔๐
วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)
หลักสูตร
รหัสสาขา
สาขาวิชา
๗๐๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
๗๐๒ ภาษาจีนธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๗๐๓ ภาษาจีนธุรกิจ
(เรียนที่ไทย ๒ ปี และเรียนที่จีน ๒ ปี)

จํานวนรับ
คุณสมบัติ
๔๐
๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๔๐

