
คณะ/สาขาวชิา
จ านวน
รับ(คน)

เกณฑ์การคัดเลอืกเฉพาะ
สาขาวชิา

สิ่งที่ตอ้งเตรียมในวนัสอบสมัภาษณ์
 ค่าเทอมและ

ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้

คณะศึกษาศาสตร์
ค.บ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย( 5 ป)ี 60 สอบวัดแววความเปน็ครู 1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม) 11,400                
ค.บ.สาขาวิชาพลศึกษา( 5 ป)ี 60 สอบวัดแววความเปน็ครู 2.ใบสมคัร 11,800                
ศศ.บ.สาขาวิชาจติวิทยา 50 - 3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี) 11,700                
ค.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพวิเตอร์( 5 ป)ี 60 สอบวัดแววความเปน็ครู 13,700                
คณะวทิยาการจดัการ
ศศ.บ.  สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 120 - 1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม) 12,600                
ศ.บ.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 60 - 2.ใบสมคัร 11,200                

บธ.บ.  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร( 4 ป/ีเทยีบโอน) 100
ม.6 หรือเทยีบเทา่,วุฒิ ปวส./
อนปุริญญา

3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี) 11,200                

บธ.บ.  แขนงวิชาการจดัการ(4 ป/ีเทยีบโอน) 180
ม.6 หรือเทยีบเทา่,วุฒิ ปวส./
อนปุริญญา

11,200                

บธ.บ.  แขนงวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 120 - 11,200                

บธ.บ.  แขนงวิชาการตลาด(4 ป/ีเทยีบโอน) 120
ม.6 หรือเทยีบเทา่,วุฒิ ปวส./
อนปุริญญา

11,350                

บธ.บ.  แขนงวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ(4 ป/ีเทยีบโอน) 150
ม.6 หรือเทยีบเทา่,วุฒิ ปวส./
อนปุริญญา

11,700                

บช.บ.  การบญัชี(4 ป/ีเทยีบโอน) 110
ม.6 หรือเทยีบเทา่,วุฒิ ปวส./
อนปุริญญา

11,200                

นศ.บ.  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจทิลั 80 - 12,900                
นศ.บ.  แขนงวิชาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 120 - 12,900                
นศ.บ.  แขนงวิชาวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศันแ์ละส่ือใหม่ 120 - 12,900                
คณะวทิยาศาสตร์
วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 60 - 1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม) 13,600                
ศศ.บ.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 50 - 2.ใบสมคัร 13,700                
วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา 80 - 3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี) 13,300                
วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 30 - 13,500                
ค.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ป)ี 60 11,700                
ค.บ.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5 ป)ี 60 11,200                
ค.บ.  สาขาวิชาฟสิิกส์(5 ป)ี 30 12,800                
วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 50 - 13,400                
วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 70 - 13,600                
วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาการสมนุไพรและเคร่ืองส าอาง 40 - 11,100                
อส.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต 30 - 13,100                
วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมเีดีย 60 - 13,600                

อส.บ.  สาขาวิชาอเิล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์
อตุสาหกรรม

50 - 13,600                

วท.บ.  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 30 - 13,700                

1.สอบวัดแววความเปน็ครู    
2.เรียนแผนการเรียนวิทย-์
คณิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
*สอบสมัภาษณเ์ฉพาะรอบโควตา*
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วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 40 - 1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม) 13,700                
วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 40 - 2.ใบสมคัร 13,700                

3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี)

ศศ.บ.  สาขาวิชานาฎศิลปแ์ละศิลปการแสดง 40 สอบปฏบิติัทางนาฏศิลปฯ์ (ร า
 หรือ เต้น)

1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม)     
 2.ใบสมคัร                                         
  3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี)                      
  4.ผ้าแดง

13,000                

น.บ.  สาขาวิชานติิศาสตร์ 100 - 1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม) 11,500                
ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาไทย 30 - 2.ใบสมคัร 11,200                
ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 100 - 3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี) 11,200                
ค.บ.  สาขาวิชาภาษาจนี( 5 ป)ี 30 1.สอบวัดแววความเปน็ครู

2.แผนการเรียนภาษาจนี หรือ
 มคีวามรู้ความสามารถการ
ส่ือสารภาษาจนีเบื้องต้นได้

11,100                

รป.บ.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 180 - 11,300                
ศศ.บ.  สาขาวิชาการบริหารและการพฒันาชมุชน 60 - 11,200                
ศศ.บ.  สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนเิทศศิลป์ 40 อปุกรณ์ส าหรับวาดรูป(เตรียมมาเอง) 13,300                

ศศ.บ.  สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยกุต์
ศิลป์

40 13,300                

ศศ.บ.  สาขาวิชาดนตรีสากล 60 1. สอบทฤษฎดีนตรีสากล 
และเทคโนโลยขีั้นพื้นฐาน
2.สอบปฏบิติัตามเคร่ือง
ดนตรีที่เลือกเรียน
3. ทดสอบการฟงั และการ
ออกเสียง

เตรียมเคร่ืองดนตรีประจ าตัวมา(ยกเว้น
กลองชดุ)                                        
 มสีอบโสตประสาทกบัความรุ้ทางดนตรี 
โดยเตรียมดินสอ 2B และมเีพลงที่ต้องแสดง
ใหก้รรมการ 1 เพลง                          
voice เตรียม backing track เพลง
ส าหรับสอบ 1 เพลง                           
 แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี)

13,400                

ศศ.บ.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40 - 1.ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา(5 เทอม) 11,800                
ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 40 - 2.ใบสมคัร 11,200                
ศศ.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการทางวัฒนธรรม 30 - 3.แฟม้สะสมผลงาน(ถา้มี) 11,200                
ค.บ.  สาขาวิชาภาษาองักฤษ(5 ป)ี 30 สอบวัดแววความเปน็ครู 11,200                
ค.บ.  สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา(5 ป)ี 30 สอบวัดแววความเปน็ครู 12,400                

หลักสูตรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑิต(5 ป)ี 50 สอบขอ้เขยีนด้านจติวิทยา สอบถาม โทร 5156

รป.บ.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 - 11,300                
จ านวนรวม 3210

วทิยาลยัการแพทยท์างเลอืก

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท

สอบปฏบิติัทางศิลปกรรม 
(วาดรูป)

***หมายเหตุ จ านวนรับในรอบนี้ คือ จ านวนรับตาม มคอ.๐๒ โดยยงัไมไ่ด้หกัจากจ านวนนกัศึกษาที่รับในรอบที่ ๑

คณะเกษตรและชวีภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์


