
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีการศกึษา 2565 

 
 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตร ีโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศกึษา 2565 

ให้แก่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 

 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มสีิทธิ์สมัคร คือบุคคลผูม้ีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ บุคคล

ที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ที่สำเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้ที่สำเร็จ

การศกึษาช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ  สั งกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย หรอืสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทั่วประเทศ  

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
           

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดส ี 

 4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร  

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

    4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววทิยา  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผูท้ี่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ้ 

    4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา

วิทยาศาสตรก์ารออกกำลังกายและการกีฬา 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้ 

 
 

4.5 หลักสูตร... 
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 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผูม้ีความบกพร่องทางการมองเหน็ การได้ยิน หรอือวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรือตาบอดสี  

      4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ไม่เป็นผูท้ีม่ีความพิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ขา้ง หรอืมีภาวะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  4.8 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจนี 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ้ 

  4.9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการเพิ่มโอกาส         

ทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 605 คน ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และองค์ประกอบ 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 

ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระ

ค่ าสมัครที่ มหาวิทยาลั ย ระบุ ไว้  ทั้ ง น้ี  ไม่ ต้ อ งส่ งเอกสารใบสมั ครให้กั บมหาวิทยาลัย 

โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ  

2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคีวามประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้  หากตรวจพบภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ  

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือก... 
 

http://www.mytcas.com/
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คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผูส้มัครยังอาจ

ถูกดำเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 

6 ภาคเรียน 

หมายเหตุ: 1. ใชผ้ลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน ในระบบ TCAS 

  2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัครเข้าศึกษาอย่างเคร่งครัด 

หากผู้สมัครมีสถานะยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในระบบ TCAS 65 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา 

และคัดเลือกในโครงการนี ้ทั้งนี ้การตดัสินผลการสอบคัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที ่ 6 มิถุนายน 2565 
 

9. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 
 

10. วันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  

 วันที ่10 มิถุนายน 2565 
 

11. วันบันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ออนไลน์  

      พร้อมทั้งส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  ผ่านเว็บไซต์   

      www.reg.up.ac.th 

 วันที ่11-13 มิถุนายน 2565 

 (ส่งผลการตรวจร่างกายเฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพ 

ของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามประกาศ

รับสมัครเข้าศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการการคัดเลือกเข้าศกึษาในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ) 
                                                                     

12. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

 วันที ่13 มิถุนายน 2565 
 

13. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที ่15-17 มิถุนายน 2565 

 
 

ประกาศ... 
 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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ประกาศ  ณ  วันที่   24   พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 

                                                                                                          

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผู้สมัครท่ีจบ

สาขาวิชา (ข้ันต่่า) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

3101 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

3103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

3106 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

3107 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

3108 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

3109 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

3110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

3111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ่านวนรับ และองค์ประกอบ

 โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ่าปีการศึกษา 2565

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 



รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผู้สมัครท่ีจบ

สาขาวิชา (ข้ันต่่า) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

3112 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.25 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3113 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการส่ือสาร 10 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3114 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3115 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3117 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 15 ไม่ก าหนด วิทย์ - คณิต ✓

3118 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.25 วิทย์ - คณิต ✕

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม

 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)

3119 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.25 วิทย์ - คณิต ✕

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)

3120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3123 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3124 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 10 2.50 วิทย์ - คณิต ✓

3. คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร์

4. คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม

จ่านวนรับ

5. คณะวิทยาศาสตร์

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ)

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์



รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผู้สมัครท่ีจบ

สาขาวิชา (ข้ันต่่า) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

3125 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 2.50 วิทย์ - คณิต ✓

3126 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 20 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✕

3127 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 10 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

3128 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) 10 ไม่ก าหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 30 2.00 วิทย์ - คณิต ✕

3130 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย์ - คณิต ✕

(หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

3131 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 วิทย์ - คณิต ✕

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

3132 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 วิทย์ - คณิต ✕

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

3133 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 วิทย์ - คณิต ✕

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

10. วิทยาลัยการศึกษา

3134 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 วิทย์-คณิต ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

3135 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 วิทย์-คณิต ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

3136 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 วิทย์-คณิต ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)

7. คณะศิลปศาสตร์

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์



รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผู้สมัครท่ีจบ

สาขาวิชา (ข้ันต่่า) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

10. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)

3137 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)

3138 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)

3139 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

3140 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ


	62-ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
	58-เอกสารแนบประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา)

