คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

40

2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

40

Portfolio ครั้งที่ 1/2
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือก
คณะเกษตรและชีวภาพ
คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 กีฬา
2.2 ดนตรี
3. ผู้บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ และ จิตอาสา

สอบถาม
รายละเอียด
เพิ่มเติม

02-9425800
ต่อ 6001

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

60

2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

50

3. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

30

4. วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

30
70

6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

60

7. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

80

8. ศศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

50

9. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

30

10. อส.บ. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

50

11. ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

60

12. ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

60

13. ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)

30

Portfolio ครั้งที่ 1/2
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 กีฬา
2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน
2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2.1.3 นักกีฬาทีมชาติ
2.2 ดนตรี
2.2.1 นาฏศิลป์
2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
2.2.3 ศิลปการแสดง
3. ผู้บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
3.1 เป็นประธาน/กรรมการนักเรียน
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.3 เป็นนักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ เป็นต้น

1. สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. มีความสามารถพิเศษ หรือ ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ และ จิตอาสา

สอบถาม
รายละเอียด
เพิ่มเติม

02-9425800
ต่อ 5050

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

Portfolio ครั้งที่ 1/2
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

สอบถาม
รายละเอียด
เพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ
110
1. บช.บ. การบัญชี

2. นศ.บ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทลั

80

3. นศ.บ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

120

4. นศ.บ. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

120

5. ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

60

6. บธ.บ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

150

7. บธ.บ. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

100

8. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

120

9. บธ.บ. แขนงวิชาการตลาด

120

10. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการ

120

11. ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

120

คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 ประเภทกีฬา
2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน
2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2.1.3 นักกีฬาทีมชาติ
2.2 ประเภทดนตรีและศิลป์ และวัฒนธรรม
2.2.1 นาฏศิลป์
2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
2.2.3 ศิลปการแสดง
2.2.4 ศิลปะวาดเขียน
2.2.5 ศิลปะงานฝีมือสิ่งประดิษฐ์สวยงาม/อาหาร
2.2.6 การประกวดด้านมารยาท การสวดมนต์ การคัด
ลายมือ หรืออื่นๆ
3. ประเภทเทคโนโลยี/การแข่งขันทางด้านวิชาการ
3.1 การสร้างเว็ปไซต์
3.2 การแข่งขันทักษะการตอบคาถามหรือสุนทรพจน์
3.3 การประกวดการถ่ายภาพ
3.4 การประกวดเขียนเรียงความ
3.5 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
3.6 การประกวดกิจกรรมด้านอื่นๆ
4. ผู้บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
4.1 เป็นประธาน/กรรมการนักเรียน
4.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.3 เป็นผู้ทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
และอุทศิ ตนเพื่อสวนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ประเทศชาติ
4.4 เป็นนักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ เป็นต้น
*** หมายเหตุ ความสามารถพิเศษสามารถเลือกประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่งประเภทได้

ปกนอก:
ระบุชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร
ประวัตสิ ่วนตัว:
1. ชื่อ-นามสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว
3. วัน เดือน ปีเกิด
4. อายุ
5. ที่อยู่ปจั จุบนั และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ประวัตกิ ารศึกษา:
1. ระบุชื่อ และที่อยู่ของโรงเรียน
เดิม (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย)
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
กรณีความสามารถพิเศษให้
แนบหลักฐานดังนี้
1. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น
ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน
02-9425800
ไม่ควรเกิน 3 ปีย้อนหลัง ระบุ
ต่อ 4009-10
วัน/เวลา/สถานที่ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานภาพและจิตอาสา
3. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน ระบุ
วัน/เวลา/สถานที่ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
4. ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
6. อื่นๆ (ถ้ามี)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

Portfolio ครั้งที่ 1/2
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

สอบถาม
รายละเอียด
เพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

40

2. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

40

3. ศศ.บ. สาขาวิชานาฎศิลป์และศิลปการแสดง

40

4. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

100

5. ศศ.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว

60

6. ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

40

7. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

40

8. น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์

100

9. รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

180

10. ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน

60

11. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย

30

12. ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)

30

13. ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

30

14. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ปี)

30

15. ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทางวัฒนธรรม

30

คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 กีฬา
2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน
2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2.1.3 นักกีฬาทีมชาติ
2.2 ดนตรี
2.2.1 นาฏศิลป์
2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
2.2.3 ศิลปการแสดง
3. ผู้บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
3.1 เป็นประธาน/กรรมการนักเรียน
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.3 เป็นนักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ เป็นต้น

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ และ จิตอาสา

02-9425800
ต่อ 3058

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

Portfolio ครั้งที่ 1/2
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

สอบถาม
รายละเอียด
เพิ่มเติม

คณะศึกษาศาสตร์
1. ศศ.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา

50

คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 กีฬา
2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน
2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2.1.3 นักกีฬาทีมชาติ
2.2 ดนตรี
2.2.1 นาฏศิลป์
2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
2.2.3 ศิลปการแสดง
3. ผู้บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
3.1 เป็นประธาน/กรรมการนักเรียน
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.3 เป็นนักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ เป็นต้น

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ และ จิตอาสา

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ และ จิตอาสา

2. ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

60

1. ประเภทผลการเรียน
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 ดนตรี
2.1.1 นาฏศิลป์
2.1.2 เชียร์ลีดเดอร์
2.1.3 ศิลปการแสดง
2.1.4 ดนตรีไทย

3. ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)

60

1. ประเภทผลการเรียน
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 กีฬา
2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน
2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2.1.3 นักกีฬาทีมชาติ

4. ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)

60

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 มีความ
ประพฤติดี และมีวุฒิบตั รกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ

02-9425800
ต่อ 2049

02-9425800
ต่อ 2049

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (5 ปี)

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

50

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท
1. รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

20

Portfolio ครั้งที่ 1/2
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป โดยผู้ที่สมัครในกลุ่มนี้จะต้อง
สอบข้อเขียนทางด้านจิตวิทยา

คุณสมบัติตามประเภท
1. ความสามารถทางวิชาการ
1.1 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพิเศษ
2.1 กีฬา
2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน
2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2.1.3 นักกีฬาทีมชาติ
2.2 ดนตรี
2.2.1 นาฏศิลป์
2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
2.2.3 ศิลปการแสดง
3. ผู้บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
3.1 เป็นประธาน/กรรมการนักเรียน
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.3 เป็นนักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถพิ
เศา และ จิตอาสา

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน
6. อื่นๆ (ถ้ามี)
*** หมายเหตุ
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พิเศษ และ จิตอาสา

สอบถาม
รายละเอียด
เพิ่มเติม

02-9425800
ต่อ 5155

02-9425800
ต่อ 1203

