ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา 34 เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจําปีการศึกษา 2560
*****************************************
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา 34 เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจําปีการศึกษา 2560 สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษา
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่
น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรมและบําเพ็ ญ ประโยชน์มีโอกาส
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2) เพื่ อเป็ นการตอบสนองนโยบายรั ฐบาลในการให้โอกาสทางการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา
แก่นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ การแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
ในเขตภาคเหนือตอนบน
3) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่ มีสิท ธิ์สมั ครสอบคัดเลื อก คื อ นัก เรีย นผู้มีคุณ สมบัติต ามที่ มหาวิทยาลั ย
ได้กํ าหนด ได้แก่ นั กเรียนที่ กําลังศึ กษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลัก สูต รระดั บ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ ในโครงการจัดการศึ ก ษาปกติ หรือชั้นปีสุด ท้ ายตามหลัก สูต รการศึ ก ษา
นอกโรงเรี ย น สายสามั ญ และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ย
การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่กําลัง
ศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
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2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามั ญ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน หรือกรมการศาสนา เขตจังหวัดเชียงใหม่ เชีย งราย แพร่ น่ าน
ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
3) เป็นนักเรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่น
ในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน
ในสั งกั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน หรื อ ในสั งกั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็น ผู้ที่มี ปัญ หาทางจิต เวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
3.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
3.2) ไม่มีความบกพร่องทางหูท้งั สองข้าง
/3.3) ไม่มีความพิการ...
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3.3) ไม่มีความพิการของมือทั้งสองข้าง
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
5) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ
5.1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
5.2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
5.3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจํานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและบํ า เพ็ ญ ประโยชน์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี
มี ที่ เรีย น) ประจํ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ตามตารางแสดงรหั ส สาขาวิ ชา คณะ/หลั ก สู ต ร/ สาขาวิ ช า
และเกณฑ์การรับสมัคร
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) นั ก เรี ย นสมั ค รด้ ว ยตนเองผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 – 15
พฤศจิกายน 2559 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร
ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้
2) ผู้ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ เลื อกเข้าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร / สาขาวิ ช าได้ ไม่ เกิ น 2 อั น ดั บ โดยให้
ผู้สมัครเรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก
3) ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนรวบรวมเอกสาร
และส่งไปยัง สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 อาคารอํานวยการ ชั้น 4-5 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
4) สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาเขต 34 จั ด ส่ ง รายชื่ อ และเอกสารการสมั ค ร
พร้อมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา
อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการเด็กดีที่มีเรียน ปีการศึกษา 2560”)
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัค รที่ สั่งพิ ม พ์ จ ากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ด รูป ถ่ ายหน้ าตรง
(รูปสีหรือขาว - ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน
1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน)
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณ สมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ
ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร
เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้
ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผ้สู มัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
5 ภาคเรียน
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยอาจเรียกสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด
9. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
11. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา
และส่งข้อมูลส่วนตัวและเป้าหมายชีวิตออนไลน์ผ่านระบบรับสมัคร
วันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2559
12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
13. วั นยื นยั นสิ ทธิ์ ผ่ านระบบเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ต และชํ าระค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาตามที่
มหาวิทยาลัยพะเยาระบุไว้ในใบชําระเงิน
วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2559
14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งสุดท้าย
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 6 มกราคม 2560
15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
/16. วันรายงาน...

5
16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีที่ 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ดร.สําราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/และเกณฑ์
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่เี รียน)
ประจําปีการศึกษา 2560
GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0701

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

5

2.25

วิทย์ - คณิต/ศิลป์-คํานวณ

0702

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

5

2.25

วิทย์ - คณิต/ศิลป์-คํานวณ

0703

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

5

2.25

วิทย์ - คณิต/ศิลป์-คํานวณ

0704

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0705

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0706

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

5

2.25

วิทย์ - คณิต

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0707

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0708

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0709

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0710

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5

2.25

วิทย์ - คณิต/ศิลป์-คํานวณ

0711

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

2.25

วิทย์ - คณิต

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
0712

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0713

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

0714

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

3. คณะนิติศาสตร์
0715

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0716

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน)

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

0717

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน)

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

0718

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

4. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0719

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0720

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

5. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0721

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0722

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0723

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0724

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0725

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
5. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ต่อ)
0726

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0727

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0728

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0729

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน)

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

6. คณะวิทยาศาสตร์
0730

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5

2.25

วิทย์ - คณิต/ศิลป์-คํานวณ

0731

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0732

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0733

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0734

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0735

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0736

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

5

2.25

วิทย์ - คณิต

7. คณะศิลปศาสตร์
0737

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0738

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0739

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0740

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
7. คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)
0741

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5

2.25

ทุกแผนการเรียน

0742

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

8. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0743

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

5

2.25

วิทย์ - คณิต

0744

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5

2.50

วิทย์ - คณิต

0745

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)

5

2.50

วิทย์ - คณิต

0746

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม (ตรีควบโท)

5

2.50

วิทย์ - คณิต

0747

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม (ตรีควบโท)

5

2.50

วิทย์ - คณิต

