
คุณสมบตัแิละเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารประกอบการสมคัร
สอบถาม

รายละเอียด
เพ่ิมเตมิ

2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40

คณะเกษตรและชวีภาพ

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรบั
ทั้งหมด 
(คน)

Portfolio ครั้งที ่1/2



1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

40

คุณสมบติัตามประเภท                                               
   1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.20 ขึ้นไป
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 กีฬา 
   2.2 ดนตรี
3. ผู้บ าเพญ็ตนเปน็ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา 
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน  
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี
*** หมายเหตุ 
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ และ จิตอาสา

02-9425800 
ต่อ 6001



คุณสมบตัแิละเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารประกอบการสมคัร
สอบถาม

รายละเอียด
เพ่ิมเตมิ

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรบั
ทั้งหมด 
(คน)

Portfolio ครั้งที ่1/2

2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 50

3. วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 30

4. วท.บ.  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 30
5. วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 70

6. วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 60

7. วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 80

8. ศศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 50

9. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 30

10. อส.บ. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม 50

11. ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี 60

12. ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ป)ี 60

13. ค.บ. สาขาวิชาฟสิิกส์ (5 ป)ี 30

คณะวิทยาศาสตร์

1. ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในแผนการเรียน วิทย-์คณิต หรือเทยีบเทา่
2. เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
3. มีความสามารถพเิศษ หรือ ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์


1.  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 60 คุณสมบติัตามประเภท                                               
    1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
   1.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 กีฬา 
        2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน 
        2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทมีชาติ 
        2.1.3 นักกีฬาทมีชาติ
    2.2 ดนตรี
         2.2.1 นาฏศิลป์
         2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
         2.2.3 ศิลปการแสดง
3.  ผู้บ าเพญ็ตนเปน็ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
    3.1 เปน็ประธาน/กรรมการนักเรียน
    3.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
    3.3 เปน็นักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา 
ระดับชาติ เปน็ต้น

02-9425800 
ต่อ 5050

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา 
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน  
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี
*** หมายเหตุ 
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ และ จิตอาสา



คุณสมบตัแิละเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารประกอบการสมคัร
สอบถาม

รายละเอียด
เพ่ิมเตมิ

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรบั
ทั้งหมด 
(คน)

Portfolio ครั้งที ่1/2

2. นศ.บ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 80

3. นศ.บ. แขนงวิชาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 120

4. นศ.บ. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์และส่ือใหม่ 120

5. ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60

6. บธ.บ แขนงวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 150

7. บธ.บ. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 100

8. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 120

9. บธ.บ. แขนงวิชาการตลาด 120

10. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการ 120

11. ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 120

คณะวิทยาการจัดการ

02-9425800 
ต่อ 4009-10

ปกนอก:                         
ระบชุื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร
ประวัตสิ่วนตวั: 
1. ชื่อ-นามสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว
3. วัน เดือน ปเีกิด
4. อายุ
5. ที่อยู่ปจัจุบนั และหมายเลข
โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้
ประวัตกิารศึกษา:
1. ระบชุื่อ และที่อยู่ของโรงเรียน
เดิม (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) 
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
กรณีความสามารถพิเศษให้
แนบหลักฐานดงัน้ี
1. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น 
ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน 
ไม่ควรเกิน 3 ปยี้อนหลัง ระบ ุ
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 (ถ้าม)ี



1. บช.บ. การบญัชี

110 คุณสมบติัตามประเภท                                               
   1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
 2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 ประเภทกีฬา 
        2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน 
        2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทมีชาติ 
        2.1.3 นักกีฬาทมีชาติ
    2.2 ประเภทดนตรีและศิลป ์และวัฒนธรรม
         2.2.1 นาฏศิลป์
         2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
         2.2.3 ศิลปการแสดง
         2.2.4 ศิลปะวาดเขียน
         2.2.5 ศิลปะงานฝีมือส่ิงประดิษฐ์สวยงาม/อาหาร
         2.2.6 การประกวดด้านมารยาท การสวดมนต์ การคัด
ลายมือ หรืออื่นๆ
3. ประเภทเทคโนโลย/ีการแข่งขันทางด้านวิชาการ
    3.1 การสร้างเว็ปไซต์
    3.2 การแข่งขันทกัษะการตอบค าถามหรือสุนทรพจน์
    3.3 การประกวดการถ่ายภาพ
    3.4 การประกวดเขียนเรียงความ
    3.5 การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม
    3.6 การประกวดกิจกรรมด้านอื่นๆ 
4. ผู้บ าเพญ็ตนเปน็ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
    4.1 เปน็ประธาน/กรรมการนักเรียน
    4.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
    4.3 เปน็ผู้ท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเปน็ที่ประจักษ ์
และอุทศิตนเพื่อสวนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ประเทศชาติ
    4.4 เปน็นักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา 
ระดับชาติ เปน็ต้น
*** หมายเหตุ ความสามารถพเิศษสามารถเลือกประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่งประเภทได้



คุณสมบตัแิละเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารประกอบการสมคัร
สอบถาม

รายละเอียด
เพ่ิมเตมิ

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรบั
ทั้งหมด 
(คน)

Portfolio ครั้งที ่1/2

2. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 40

3. ศศ.บ. สาขาวิชานาฎศิลปแ์ละศิลปการแสดง 40

4. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100

5. ศศ.บ. สาขาวิชาภมิูศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการทอ่งเที่ยว 60

6. ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40

7. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 40

8. น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ 100

9. รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 180

10. ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการพฒันาชุมชน 60

11. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 30

12. ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (5 ป)ี 30

13. ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป)ี 30

14. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ป)ี 30

15. ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทางวัฒนธรรม 30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



1. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 40

คุณสมบติัตามประเภท                                               
   1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
   1.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 กีฬา 
        2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน 
        2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทมีชาติ 
        2.1.3 นักกีฬาทมีชาติ
    2.2 ดนตรี
         2.2.1 นาฏศิลป์
         2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
         2.2.3 ศิลปการแสดง
3. ผู้บ าเพญ็ตนเปน็ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
    3.1 เปน็ประธาน/กรรมการนักเรียน
    3.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
    3.3 เปน็นักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา 
ระดับชาติ เปน็ต้น

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา 
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน  
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี
*** หมายเหตุ 
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ และ จิตอาสา

02-9425800 
ต่อ 3058



คุณสมบตัแิละเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารประกอบการสมคัร
สอบถาม

รายละเอียด
เพ่ิมเตมิ

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรบั
ทั้งหมด 
(คน)

Portfolio ครั้งที ่1/2

2. ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป)ี 60 1. ประเภทผลการเรียน
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป 
   1.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 ดนตรี
         2.1.1 นาฏศิลป์
         2.1.2 เชียร์ลีดเดอร์ 
         2.1.3 ศิลปการแสดง
         2.1.4 ดนตรีไทย 

3. ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป)ี 60 1. ประเภทผลการเรียน
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป 
   1.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 กีฬา 
        2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน 
        2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทมีชาติ 
        2.1.3 นักกีฬาทมีชาติ

4. ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ (5 ป)ี 60 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ ปวช.3 มีความ
ประพฤติดี และมีวุฒิบตัรกิจกรรม หรือความสามารถพเิศษ

คณะศึกษาศาสตร์

02-9425800 
ต่อ 2049

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา 
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน  
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี
*** หมายเหตุ 
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ และ จิตอาสา

02-9425800 
ต่อ 2049

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา 
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน  
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี
*** หมายเหตุ 
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ และ จิตอาสา


1. ศศ.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา 
50 คุณสมบติัตามประเภท                                               
   1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
   1.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 กีฬา 
        2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน 
        2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทมีชาติ 
        2.1.3 นักกีฬาทมีชาติ
    2.2 ดนตรี
         2.2.1 นาฏศิลป์
         2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์ 
         2.2.3 ศิลปการแสดง 
3.  ผู้บ าเพญ็ตนเปน็ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
    3.1 เปน็ประธาน/กรรมการนักเรียน
    3.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
    3.3 เปน็นักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา 
ระดับชาติ เปน็ต้น



คุณสมบตัแิละเกณฑ์การคัดเลือก เอกสารประกอบการสมคัร
สอบถาม

รายละเอียด
เพ่ิมเตมิ

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรบั
ทั้งหมด 
(คน)

Portfolio ครั้งที ่1/2

50

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

02-9425800 
ต่อ 1203

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

02-9425800 
ต่อ 5155

1. ประวัติส่วนตัว
2. ใบ รบ. (GPA.) 5 เทอม
3. ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
4. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/
สมาคม หรือ เอกสารรับรอง
สถานะภาพและจิตอาสา 
5. ภาพถ่ายผลงาน รางวัล จาก
โรงเรียน/สมาคม/หน่วยงาน  
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี
*** หมายเหตุ 
(1) ข้อ 5 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ
(2) ข้อ 6 เฉพาะความสามารถ
พเิศษ และ จิตอาสา

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม- ชยันาท
1. รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

20

คุณสมบติัตามประเภท                                               
   1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป
   1.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
2. ความสามารถพเิศษ 
   2.1 กีฬา 
        2.1.1 นักกีฬาโรงเรียน 
        2.1.2 นักกีฬาเยาวชนทมีชาติ 
        2.1.3 นักกีฬาทมีชาติ
    2.2 ดนตรี
         2.2.1 นาฏศิลป์
         2.2.2 เชียร์ลีดเดอร์
         2.2.3 ศิลปการแสดง
3. ผู้บ าเพญ็ตนเปน็ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา
    3.1 เปน็ประธาน/กรรมการนักเรียน
    3.2 เปน็ผู้มีความประพฤติดี
    3.3 เปน็นักกิจกรรม ในการเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ในระดับสถานศึกษา 
ระดับชาติ เปน็ต้น


1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต (5 ป)ี คุณสมบติัตามประเภท                                               
   1. ความสามารถทางวิชาการ
   1.1 เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป โดยผู้ที่สมัครในกลุ่มนี้จะต้อง
สอบข้อเขียนทางด้านจิตวิทยา


