ติดรูปถ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2564 (การสมัครผ่านทีมงานคณะ)

1 นิ้ว

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นางสาว)..................................................................................................................................ระดับชั้น.............................................
เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อสถานศึกษา........................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................................หมู่.......................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.............................................เกรดเฉลีย่ สะสม.................................................
หมายเหตุ ผู้สมัครเลือกลาดับสาขาวิชาได้เพียง 1 อันดับ โดยใส่เครื่องหมาย  หน้าช่องว่าง แผนการเรียน..........................................
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. 4 ปี
.......... 470 : ออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบ
.......... 427 แขนงวิชาออกแบบกราฟิก
.......... 428 แขนงวิชาออกแบบเครื่องประดับและ
เครื่องแต่งกาย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี
.......... 429 : อัญมณีศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 4 ปี

คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 4 ปี
443-1 : การสื่อสารมวลชน
.............443-12 แขนงวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และสือ่ ดิจิทัล
.............443-14 แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
.............443-2 : ธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยว
443-3 : นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
.............443-31 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาที่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสือ่ ใหม่
.......... 465 : วิศวกรรมโยธา
.............443-32 แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจ………. 451 : วิศวกรรมเครื่องกล
การท่องเที่ยว
สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.......... 431 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 4 ปี
.......... 468 : วิศวกรรมไฟฟ้า
.......... 454 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
………. 468-1 : วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)
.......... 456 : ภาษาจีน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. 4 ปี
.......... 455 : ภาษาไทย
..........457: เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. 4 ปี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง
.......... 444 : รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. 4 ปี
.....................207 : แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
.......... 467 : ทัศนศิลป์
.....................208 : แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
.......... 497 : รัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี
คณะนิติศาสตร์
.......... 401 : เกษตรศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 4 ปี
.......... 476 : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
.......... 406 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
.......... 436 : เทคโนโลยีการเกษตร
.......... 434 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี
.......... 418 : เคมีประยุกต์
.......... 487 : จุลชีววิทยา
.......... 459 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
.......... 474 : สถิติประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 4 ปี
.......... 405 : การจัดการ
.......... 405-1 : การจัดการ (เทียบโอน)
.......... 445 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
.......... 445-1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
.......... 469 : นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
.......... 485 : การตลาด
.......... 485-1 : การตลาด (เทียบโอน)
.......... 484 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
.......... 484-1 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บช.บ. 4 ปี
.......... 462 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
.......... 462-1 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 4 ปี
.......... 481 : การท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. 4 ปี
.......... 425 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี
.......... 492 : เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
.......... 442 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
.......... 463 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
.......... 493 : ภูมิสารสนเทศ

ยื่นใบสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ........... ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร
ชื่อผู้สมัคร รอบที่ 2 (สมัครผ่านทีมงานคณะ) ...............…………………………………………………………….…………………
รหัสประจาตัวผู้สมัคร..................................................................................................................................................
หลักสูตร.......................................................................................................................................................................

ติดรูปถ่าย

สาขาวิชา......................................................................................................................................................................

1 นิ้ว

แขนงวิชา / กลุ่มวิชา...................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................ผู้ออกบัตรประจาตัวผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2564 (การสมัครผ่านทีมงานคณะ)
 ผ่านการสัมภาษณ์
 ไม่ผ่านการสัมภาษณ์
 กรอกใบสมัครครบถ้วน
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาใบแสดงผลการเรียน
ลงชื่อ....................................................กรรมการสอบสัมภาษณ์
 ค่าสมัคร 200 บาท
 ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่........................
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
** ผู้สมัครยินดีปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร

 ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก
วันที่ 24 ธันวาคม 2563
 รายงานตัวออนไลน์/ชาระเงินค่ารายงานตัว
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563
 ยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์/ชาระเงินค่ารายงานตัว
วันที่ 17 มกราคม 2564
***หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.rbru.ac.th

