




 
-๓- 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
คณะครุศาสตร ์

(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

๑ การศึกษาปฐมวัย ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖      
ไม่รับผู้ที่จบ ปวช. ปวส.  

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
๒ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า 
๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

๓ คณิตศาสตร์ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
     เฉพาะแผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ไม่รับผู้ที่จบ ปวช.  
     ปวส. 
๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๓) มีเกรดเฉลีย่วิชาคณิตศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔ ภาษาอังกฤษ ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
หรือเทียบเท่า 

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ มีเกรด
เฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
หมายเหตุ หากมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, 
TU-GET, IELTS, TOEIC, TOEFL มาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕ การสอนภาษาจีน ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖             
หรือเทียบเท่า 

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
๖ สังคมศึกษา ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖      

ไม่รับผู้ที่จบ ปวช. ปวส. 
๒) มีเกรดเฉลีย่สายวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

แผนการเรียนศลิปศาสตร์ ไมต่่ ากว่า ๓.๐๐ 
๗ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              

เฉพาะแผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

๘ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖            
หรือเทียบเท่า  

๒) มีเกรดเฉลีย่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภอเมือง) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

๑ รัฐประศาสนศาสตร ์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
๒ การพัฒนาสังคม เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
 



 
-๔- 

ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 
๓ สารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

๔ ทัศนศิลป ์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 

๕ ดนตรสีากล ๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.  

๒) มีความสามารถปฏิบัตเิครื่องดนตรสีากล              
๖ ดุริยางคศลิป์ไทย เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

๗ นิติศาสตร ์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
๘ รัฐศาสตร ์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า) 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

๑ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
๒ การอาหารและธุรกิจบริการ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.  
๓ เคมี เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๔ ชีววิทยาประยุกต์ เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๕ ฟิสิกส์ประยุกต์ เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
๘ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
๙ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๑๐ เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีประสบการณ์ทางด้านเคมี
อุตสาหกรรม หรือพลังงาน หรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง 



 
-๕- 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 
๑๑ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.เกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภอเมือง) 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

๑ นิเทศศาสตร์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖            หรือ
เทียบเท่า หรือ ปวช. 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
๒ การตลาด เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 
๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 
๔ การจัดการ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 
๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

๖ การบัญชี เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                   
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
๗ การท่องเที่ยว เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                   

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

๑ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส ์หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกลยาน
ยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 
 
 



 
-๖- 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ล าดับท่ี สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ 

๔ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       
หรือเทียบเท่า ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. ด้านอุตสาหกรรม และ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
๕ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา 

 


