
                              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

*********************************** 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 

2562 ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และการท าโครงงานฐานวจิัยเพาะพันธุ์ปัญญา  
 

1. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและด าเนินโครงงานฐาน

วิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นการต่อยอดฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ

ค าแนะน าเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจากผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการท าโครงงานฐาน

วิจัยเพาะพันธุ์ปัญญามาอย่างนอ้ย 2 ปี 

2) สถานศกึษา ได้แก่ โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  

    ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ ฯ จังหวัดพะเยา 

2. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

3. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

4. โรงเรียนภูซางพทิยาคม จังหวัดพะเยา 

5. โรงเรียนแมใ่จวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชยีงราย 

8. โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

/9. โรงเรียน... 
 



2 
 

9. โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชยีงราย 

10. โรงเรียนแมจ่ันวทิยาคม จังหวัดเชยีงราย 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1. โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 

2. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

3. โรงเรียนวังเหนอืวิทยาคม 

4. โรงเรียนแจห้ม่วิทยา 

5. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

6. โรงเรียนแมพ่ริกวิทยา 

7. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

8. โรงเรียนวิชชานารี 

9. โรงเรียนจักรค าคณาทร 

10. โรงเรียนทุ่งช้างพิทยาคม 

11. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 

2. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 

3. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

4. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

5. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

6. โรงเรียนสิรนิธรวิทยานุสรณ์ 

7. โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ 

8. โรงเรียนเดชอุดม 

9. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ ์

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

1. โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 

2. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

3. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

4. โรงเรียนละลมวทิยา 

5. โรงเรียนกระแชงวิทยา 

6. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 

7. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

/8. โรงเรียน... 
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8. โรงเรียนโนนปูนวิทยา 

9. โรงเรียนราษีไศล 

10. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 

11. โรงเรียนกันทรลักษ์วทิยาคม 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล 

1. โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ) 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

3. โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 

4. โรงเรียนเทศบาลวัดชอ่งลม (เปี่ยมวิทยาคม) 

5. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 

6. โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 

7. โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ)์ 

8. โรงเรียนวัดบ้านใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบ ารุง) 

9. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 

10. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 

11. โรงเรียนจิตรลดา 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 

2. โรงเรียนธีรศาสตร์ 

3. โรงเรียนนารีวทิยา 

4. โรงเรียนนารีวุฒ ิ

5. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

6. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

7. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

8. โรงเรียนศรวีิชัยวิทยา 

9. โรงเรียนศาลาตกึวิทยา 

10. โรงเรียนสามพรานวิทยา 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

1. โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุราษฎรธ์านี 

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

3. โรงเรียนท่าฉางวทิยาคาร 

4. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 

/5. โรงเรียน... 
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5. โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

6. โรงเรียนบ้านคลองสระ 

7. โรงเรียนบ้านศลิางาม 

8. โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ 

9. โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 

10. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. โรงเรียนธรรมโฆสิต 

2. โรงเรียนระโนดวิทยา 

3. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

5. โรงเรียนมัธยมสิรวิัณวรี 2 สงขลา 

6. โรงเรียนสทิงพระวทิยา 

7. โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

8. โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

9. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 

10. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มสีัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการท า

โครงงานฐานวจิัยเพาะพันธุ์ปัญญามาอย่างนอ้ย 2 ปี 

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท า         

โดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

/7) เมื่อ... 
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 7) เมื่อส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 

8) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 

9 ) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ ในวันเปิดภาค

การศกึษา  

10) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 

2 ปริญญา เฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 

ขั้นต่ า 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครู 

ของวิทยาลัยการศกึษาไม่ต่ ากว่า 30 % 

11) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียน 

ในระดับดี ของระดั บ ช้ัน เรียน  (10% แรกของระดับ ช้ัน ) และส าหรับการสมัครเข้ าศึกษา 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน

ไม่น้อยกว่า 3.00 

หมายเหตุ  1. กรณีสมัครเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 

2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์) จะท าการฝึกสอนกับโรงเรียนต้นแบบ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

      2. กรณีสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาและ/หรือทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน  

กรุณาติดต่ออาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยง 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตาคอื ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรือตาบอดสี  

  

/4.2 หลักสูตร... 
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    4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

 4.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ้ 

 4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา  คอื  ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 4.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้งหรอืตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทั้งสองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพิการในมือทั้งสองข้าง  

    4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

    4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา) 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

/4.10 หลักสูตร... 
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    4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
 

5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี  

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2562  

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ และเกณฑก์ารรับ  
 

6. การรับสมัคร  

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์  www.mytcas.com ระหว่างวันที่  1-14 

ธันวาคม 2561 

2 ) สมัครผ่าน เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  1-14 ธันวาคม 2561 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผูส้มัครตามที่ก าหนดไว้ 

 3) นักเรียนส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการประกอบการสมัครที่อาจารย์แนะแนว           

ของโรงเรียน ภายในวันที ่14 ธันวาคม 2561 

4) อาจารย์แนะแนวโรงเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งส่งผลการคัดเลือก          

และเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ให้แนบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ดังนี ้

               (1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 

                   (1.1)  ข้อมูลประวัตสิ่วนตัว/ประวัตกิารศกึษา 

         (1.2) ระบุความสามารถหรอืทักษะเด่นด้านการออกแบบ ศลิปะ หรอืงานสร้างสรรค์ 

พร้อมภาพประกอบแสดงผลงาน เช่น ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์จากโรงเรียน      

หรอืในระดับการศกึษาที่ผ่านมา 

                   (1.3) ส าเนาผลงานแสดงทักษะการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) เช่น ผ่านการเรียน

หรอืกวดวิชา “ความถนัดทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม” 

                   (1.4) กรณีเป็นผลงานที่เป็นโมเดล สามารถถ่ายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน        

ใส่ในแฟ้มสะสมงานได้ 

     (2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วย 

 (2.1) ข้อมูลประวัตสิ่วนตัว/ประวัตกิารการศึกษา 

/(2.2) ส าเนา... 
 

http://www.mytcas.com/
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          (2.2) ส าเนาประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ และภาพถ่ายผลงานและกิจกรรมที่ภาคภูมใิจ 

(2.3) ส าเนาผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะหรอืทางสถาปัตยกรรมภายใน 

(2.4) กรณีเป็นผลงานที่เป็นโมเดล สามารถถ่ายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน     

ใส่ในแฟ้มสะสมงานได้                         

          5) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร /สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้

ผูส้มัครเรียงล าดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคีวามประสงค์เข้าศกึษาต่อมากที่สุดเป็นล าดับแรก  
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถ่ายหน้าตรง     

(รูปสีหรอืขาว-ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป 

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จ านวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

4) เกียรตบิัตรการเข้ารับการอบรม 

5) บทสรุปการท าโครงงานฐานวจิัย 1 หน้า 

หมายเหตุ  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ 

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้

ผา่นการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(GPAX) 5 ภาคเรียน 

          3) เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 ทั้งนี ้การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่14 มกราคม 2562 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

       ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 
 

/11. วันสอบ... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 20 มกราคม 2562 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่  23 มกราคม 2562 
 

13. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่30 - 31 มกราคม 2562 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 
 

15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   2   พฤศจกิายน พ.ศ. 2561                                                         
  

 

 

                               

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
           

                                                        
                    

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/


รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรบั 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต  า)

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1301 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

1302 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

1303 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

1304 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1305 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1306 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ)

1307 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ) 

1308 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ) 

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร

1309 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1310 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1311 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1312 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

1313 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1314 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1315 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดยี 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ านวนรบั และเกณฑ์การรบั

การรบัสมัครนักเรยีนเพื อคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี

โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 ประจ าปีการศึกษา 2562 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรบั 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต  า)

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร (ต่อ)

1316 การจดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนิติศาสตร์

1317 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1318 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ) 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1319 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1320 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

4. คณะแพทยศาสตร์

1321 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1322 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1323 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1324 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1325 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 3.00 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี)

1326 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ)

1327 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ)

1328 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรบั 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต  า)

4. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)

1329 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)

1330 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)

1331 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)

5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

1332 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1333 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนาสังคม 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

1334 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการสือ่สาร 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1335 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสือ่สารสือ่ใหม่ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1336 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1337 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1338 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1339 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1340 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1341 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาศาสตร์

1342 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1343 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1344 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1345 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟิสกิส์ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรบั 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต  า)

7. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

1346 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1347 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1348 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1349 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา)

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1350 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1351 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีเคมี 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1352 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

1353 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1354 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1355 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1356 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

10. คณะศิลปศาสตร์

1357 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1358 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1359 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1360 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1361 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1362 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

1363 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ )



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรบั 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต  า)

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

1364 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1365 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1366 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 5 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

1367 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศิลปะการแสดง 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

1368 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดุริยางศาสตร์สากล 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

12. วิทยาลัยการศึกษา

1369 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์)

1370 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี)

1371 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา)

1372 การจดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา)

1373 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟิสกิส์)

1374 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย)

1375 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

13. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม

1376 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 5 2.50 วทิย์ - คณิต 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรบั 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต  า)

13. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม (ต่อ)

1377 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

1378 การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีและหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม)

1379 การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม)

1380 การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม)

1381 การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 5 2.50 วทิย์ - คณิต 

และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม)

หมายเหตุ 1. ผู้ผ่านการคัดเลอืก การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา ตอ้งแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวชิาชพีครู (PAT5) ขัน้ต่ า 30% 

   ในวันเปดิภาคเรียน ณ วทิยาลัยการศึกษา หรือตอ้งผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวชิาชพีครูของวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ไมต่่ ากวา่ 30%

2. ผู้ผ่านการคัดเลอืก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ ตอ้งแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปดิภาคเรียน  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
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