
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  รอบ ๑ (โควตา) 

      ------------------------------------------ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ ๑ (โควตา)  ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือสมัครได้ด้วยตนเอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th ตั้งแต่ วันที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕                  

โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 ๑.๑ กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการ  

๑.๒ หลักฐานที่ต้องนำมาในวนัสัมภาษณ ์

(๑) บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่ติดรูปแล้ว 

(๒) สำเนาใบแสดงผลการเรียน 

(๓) บัตรประจำตัวประชาชน 

หมายเหตุ  ผู้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ในสาขาวิชาที่ตนเองสมัครว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ใน

สาขาวิชานั้นๆ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

 

๒. สมัครดว้ยตนเอง  สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)  

ตั้งแต่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ทุกวันเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ

วันหยุดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ๒.๑ กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการ   

 ๒.๒ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 

(๑) บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่ติดรูปแล้ว 

(๒) สำเนาใบแสดงผลการเรียน 

(๓) บัตรประจำตัวประชาชน 

 หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ตนเองสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในสาขาวิชานั้น ๆ 

 

๓. ค่าธรรมเนียมการสมัคร. 

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 
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๔. วันเวลาในการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ

รับสมัคร  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทุกคณะ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกคณะ 

สอบสัมภาษณ ์ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกคณะ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกคณะ 

ชำระเงินคา่ลงทะเบียน ๖ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกคณะ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที ่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th 

๖. รายละเอียดคณะและสาขาวิชาทีเ่ปิดรับสมัคร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๗. ข้อกำหนด   

     ๗.๑ เฉพาะนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เรียนที่มหาวิทยาลัยศูนย์บางคล้า และชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ต้องอยู่หอพักที่

มหาวิทยาลัยจัดให้ (บางคล้า) 

 ๗.๒ กรณีสาขาวิชาใดที่มีผู้รายงานตัวลงทะเบียนเรียนไม่ถึงจำนวน ๑๒ คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิด

เรียนในสาขาวิชานั้น โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชานั้น ๆ กำหนด 

๗.๓ กรณีสาขาวิชาใดที่เปิดเป็นแขนงวิชาหรือรับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 

จำนวนผู้สมัครรายงานตัวลงทะเบียนไม่ถึง ๒๐ คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเรียนในสาขาวิชานั้น โดยให้สิทธิ์

ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชานั้นๆ กำหนด 
 

 

ประกาศ ณ  วันที่   ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

. 

 

                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา) 

           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                                  อธิการบดี 

 

 

 

ที ่  ๑๘๓/๒๕๖๕ 

 

 

บี
.

✓
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คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

คณะครุศาสตร ์

(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๑ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑๐ ๑) เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า 

๒) มีเกรดเฉลีย่กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือ

คอมพิวเตอรไ์ม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 

๓) แฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงถึงหลักฐานความรู้ความสามารด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ เช่น ผลงาน เกียรติบัตร ซึ่ง

กรรมการสอบสามารถเข้าถึงผลงานได้ผา่นอินเทอร์เนต็ 

๔) คะแนนสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมงาน ๗๐ คะแนนและคะแนน

เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ ๓๐ 

คะแนน 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง) 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๑ ทัศนศิลป์และมีเดียอารต์ ๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 

๒)  มีความสนใจในการเรยีนรู้ ด้านศิลปะและการออกแบบ 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า) 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๑ สาธารณสุขศาสตร์ ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า 

๒)  มีเกรดเฉลีย่ไมต่่ำกว่า ๒.๗๕ 

๓)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๒ การอาหารและธุรกิจบริการ ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า 

๒)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 

๒)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

๔ เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.ที่มีประสบการณ์ทางด้านเคมีอุตสาหกรรม

หรือพลังงาน หรือทางด้านที่เกี่ยวข้อง 

๒)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

๕ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 

๒)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

๖ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า 

๒)  แผนการเรียน วิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

๓)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

๗ เทคโนโลยีการเกษตร ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือ ปวช. 

๒)  มีเกรดเฉลีย่ไมต่่ำกว่า ๒.๕๐ 
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๕ 

 

เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                       

หรือเทียบเท่า ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. หรือเทยีบเท่า

สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ, สาขาวิชาชางกลโรงงาน, 

สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง,           

สาขาวชิ  าอเิล็กทรอนิกส, สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส, 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวชิ  าชางซอมบํารุง,                       

สาขาวชิ  าชางแมพิมพโลหะ, สาขาวิชาชางแมพิมพพลาสติก, 

สาขาวิชาชางเครื่องกลหรือสาขาท่ีเก่ียวของ, สาขาวชิ  าชางโลหะ, 

สาขาวิชาชางกลทาง การเกษตร, สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 

และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๒ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ๑๕ เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา  

๓ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ๑๕ เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

๔ วิศวกรรมไฟฟ้า ๑๕ 

 

เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, 

สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์, สาขาวชิาเครื่องมือวัด, และสาขาวิชาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

(เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง) 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

ลำดับที ่ สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก 

๑ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ๑๕ ๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 

๒)  เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๓)  อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์     

๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๕ 

 

๑)  เป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     

     หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 

๒)  พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

๓ การจัดการ ๑๕ 

 

เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      

หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 

๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๑๕ เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาหรือกำลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                

หรือเทียบเท่า มีความสามารถด้านกีฬา จิตอาสา ศลิปะวัฒนธรรม ฯลฯ 

 

ข้อกำหนด  

๑. กรณีสาขาวิชาใดที่มีผู้รายงานตัวลงทะเบียนเรียนไม่ถึงจำนวน ๑๒ คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิด

เรียนในสาขาวิชานั้น โดยให้สิทธิ์ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชานั้น ๆ กำหนด 

๒. กรณีสาขาวิชาใดที่เปิดเป็นแขนงวิชาหรือรับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. 

จำนวนผู้สมัครรายงานตัวลงทะเบียนไม่ถึง ๒๐ คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเรียนในสาขาวิชานั้น โดยให้สทิธิ์

ผู้สมัครเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชานั้นๆ กำหนด 



  
-๖- 

 


