ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายชือ่ ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission
ประจําปีการศึกษา 2562
มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้มี สิท ธิ์สอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อคัดเลื อก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission ประจําปีการศึกษา 2562
โดยให้ผ้มู ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดําเนินการ ดังนี้
1. การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ให้ ผู้ ส มั ค รดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบสอบรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผ่ า นเว็ บ ไซต์
student.mytcas.com
2. การตรวจร่างกาย ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนดําเนินการตรวจสุขภาพ
ได้ ที่ ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ โรงพยาบาลของรั ฐ /เอกชน
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 แล้วนําส่งให้
กรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์
3. การลงทะเบี ย น ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์สอบสั ม ภาษณ์ ทุ ก คนดําเนิ น การลงทะเบี ย น
ผ่านระบบรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ www.admision.up.ac.th (เฉพาะผู้สมัคร
ที่ไม่เคยลงทะเบียนผ่านระบบรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชนแทน Username และ Password) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562
4. การสอบสั ม ภาษณ์ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ร ายงานตั ว เพื่ อ เข้ า รั บ
การสอบสั มภาษณ์ ในวั นที่ 1 มิ ถุ นายน 2562 (ผู้ เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ภ าคเช้ า เวลา 08.45 น.
และผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาคบ่าย เวลา 12.45 น.) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม
หลั ง ใหม่ (CE) ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง เอกสารแนบท้ า ย โดยให้ เตรี ย มเอกสาร ดั ง นี้
(เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในรอบถัดไป)
4.1 บัตรประจําตัวประชาชน
4.2 ใบแสดงผลการเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ปพ.1) 6 ภาคเรี ยน
ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (ที่ใช้สมัครในระบบ)
4.3 ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
/5. การ...

5. การประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อก มหาวิ ท ยาลัยประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ กรณี ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลัก สูตรไม่ตรงกับในระบบที่สมั คร
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะ และหากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายใดไม่มาดําเนินการ
สอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตั ิการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

2509
2510
2511
2512
2513

กําหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 4 Admission ประจําปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
วัน
เวลา
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.

CE04302
CE04302
CE04302
CE04302
CE04302

1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.

CE04302

1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.

CE04302

1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.

CE04302

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.

CE04304
CE04304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.

CE04304

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.

CE04304
CE04304

รหัส
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520

2521

2522
2523
2524
2525

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
4. คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
5. คณะแพทยศาสตร์
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

วัน

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.
09.00 น. – 11.30 น.

CE04304
CE04304
CE04304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE07208

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE07208

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE07208

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE07208

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE03203

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05302

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.

CE05302
CE05302
CE05304

รหัส
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534

2535

2536
2537

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
5. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
6. คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

วัน

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.

CE05304
CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05304

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.

CE05404
CE05404

รหัส
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
7. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสารธารณะ
8. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
9. คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

วัน

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.

CE07208
CE07208
CE07208

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.

CE05302
CE05302
CE05304
CE05304
CE05402
CE05304
CE05302
CE05402

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.

CE04304
CE04304
CE04304
CE04304
CE04304
CE04304
CE04304

รหัส
2556

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
9. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
12. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วัน

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE04304

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.

CE04402
CE04402
CE04402

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.

CE04402
CE04402
CE04402
CE04402

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05202

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05202

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.

CE05202
CE05202
CE05204

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05204

1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.

CE05204

รหัส
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577

2578
2579
2580
2581
2582

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
14. คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
15. วิทยาลัยการศึกษา
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

วัน

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.

CE04302
CE04302
CE04302
CE04302
CE04302

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09.00 น. - 11.30 น.
09.00 น. - 11.30 น.

CE05402
CE05402

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05202

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05202

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05202

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05202

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05202

รหัส
2583
2584
2585

2586
2587
2588
2589
2590

2591

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
15. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)
16. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

วัน

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05204

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05204

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE05204

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น. – 15.30 น.

CE03203
CE03203

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE03203

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE03203

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE03203

1 มิ.ย. 62

13.00 น. – 15.30 น.

CE03203

