
๑ 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เรื่อง  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภทเรียนดี  
................................................ 

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคปกติ ประเภทเรียนดี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมี
รายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังนี้ 
 

๑.  ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร    วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่  

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
สอบคัดเลือก     วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
คณะส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัว วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ – วันเสาร์ที่  

๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
รายงานตัว    วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

คณะที่เปิดรับสมัคร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๒.๓ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๒.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน    

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 



๒ 

 

๒.๕ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๖. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ใน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่าดังแสดงในตารางที่ ๑ (ตารางแนบท้าย) 
๒.๗  ส าหรับสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชาใน

ตาราง ที่ ๒ (ตารางแนบท้าย) 
 
๓.  การสมัคร 

การสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙         
โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๑ กรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ http://eadmission.chandra.ac.th   
๓.๒ พิมพ์ใบสมัครและใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ณ เคาท์เตอร์

ธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ  
 

๔.  หลักฐานการรับสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประเภทเรียนดี ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่

สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป  
๔.๒ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ๑ ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ ชุด 
๔.๔ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ 
๔.๕ อ่ืนๆ ตามความต้องการของสาขาวิชา หรือ คณะที่รับสมัคร 

 
หมายเหตุ  (๑) ส าเนาเอกสารให้มีขนาดกระดาษ A๔ เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 (๒) ส่งหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองดังตัวอย่างแนบท้ายภาพที่ ๑  หรือน าส่ง
ด้วยตนเอง ณ คณะของสาขาวิชาที่สมัครสังกัด (ข้อมูลดังตารางที่ ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๕. การสอบคัดเลือก 
วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา สถานที่ และ วิธีการสอบคัดเลือก ขึ้นอยู่กับคณะที่สาขาวิชาสังกัด

ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบหลังจากสิ้นสุดเวลารับสมัคร หรือสอบถามได้ที่คณะนั้นๆ  โดยให้น าบัตรประจ าตัว
ประชาชน และใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียนตัวจริงมาในวันสอบคัดเลือก 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลสาขาวิชาที่รับสมัครประเภทเรียนดี 
คณะ หลักสตูร สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 

ศึกษาศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ (๕ ปี) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร ์ ๒.๗๕ 
ครุศาสตรบณัฑติ (๕ ปี) พลศึกษา ๒.๗๕ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (๔ ปี) จิตวิทยา ๒.๗๕ 

คณะ
มนุษยศาสตร ์

และ
สังคมศาสตร ์

 

ศิลปศาสตรบณัฑติ (๔ ปี) ภาษาไทย ๓.๐๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (๔ ปี) ภาษาอังกฤษ  ๓.๐๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (๔ ปี) ดนตรสีากล ๓.๐๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (๔ ปี) ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ  ๓.๐๐ 
นิติศาสตรบณัฑิต (๔ ปี) นิติศาสตร ์ ๓.๐๐ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) รัฐประศาสนศาสตร ์ ๓.๐๐ 

วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

ครุศาสตรบณัฑติ (๕ ปี) คณิตศาสตร ์ ๓.๐๐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒.๗๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๗๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) เทคโนโลยีมลัติมเีดีย ๒.๗๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์การกีฬา  ๒.๗๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ๒.๗๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒.๗๕ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (๔ ปี) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม ๒.๗๕ 

เกษตรและ
ชีวภาพ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ๒.๗๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๒.๗๕ 

วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบณัฑติ  (๔ ปี) เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ ๒.๗๕ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (๔ ปี) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๒.๗๕ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (๔ ปี) วารสารศาสตรด์ิจิทัล ๒.๗๕ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (๔ ปี) การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ๒.๗๕ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต (๔ ปี) วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม ่ ๒.๗๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (๔ ปี) บริหารธรุกิจ แขนงการจัดการ ๒.๗๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (๔ ปี) บริหารธรุกิจ แขนงการเงินการธนาคาร ๒.๗๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (๔ ปี) บริหารธรุกิจ แขนงการตลาด ๒.๗๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (๔ ปี) บริหารธรุกิจ แขนงการจัดการทรพัยากรมนุษย ์ ๒.๗๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (๔ ปี) บริหารธรุกิจ แขนงคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ๒.๗๕ 
บัญชีบัณฑิต (๔ ปี) การบัญชี ๒.๗๕ 

หมายเหตุ (๑) หลักสูตรอาจมีการเปิดรับเพ่ิมเติม ขอให้ตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน 
  (๒) หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน 
 
 
 



๕ 

 

ตารางท่ี ๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)  
สาขาคณิตศาสตร ์

(๑) ผู้สมัครต้องเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายในแผน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

(๒) ผู้สมัครต้องเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ หน่วยกิต 

(๓) เกรดเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
(๔) เกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 

๓.๐๐ 

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองการส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ 
 

กรุณาส่ง 
                            คณะ...........................................................(คณะของสาขาวิชาที่สมัครสังกัด)                    
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
                            ๓๙/๑ ถนน รัชดาภิเษก 
                            แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
                            กรุงเทพมหานคร 
                            ๑๐๙๐๐ 
       (ประเภทเรียนดี) 

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างการจ่าหน้าซองการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลได้ที่  
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙  http://www.chandra.ac.th 
๒. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๗๐๑๓-๗๐๑๗ 
     http://reg.chandra.ac.th 
๓. คณะศึกษาศาสตร์   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๒๐๔๙ http://edu.chandra.ac.th 
๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๓๐๕๘ http://humannet.chandra.ac.th 
๕. คณะวิทยาศาสตร ์   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๕๐๕๐ http://sci.chandra.ac.th 
๖. คณะวิทยาการจดัการ   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๔๐๐๙-๑๐ http://msci.chandra.ac.th 
๗. คณะเกษตรและชีวภาพ  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๖๐๐๑ http://kaset. chandra.ac.th 
๘. กองพัฒนานักศึกษา  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๑๓๐๓,๑๓๐๔    

http://mult.chandra.ac.th/cw/student 




