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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

รอบเติมเต็ม  (เพิ่มเตมิ) 
ระหว่างวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ถึงวันที ่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (ทล.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เทคโนโลยีการผลติ   
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)   
 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี   ๔  ปี  (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) 

 
 
 

เกษตรศาสตร์(การจดัการการเกษตร) 
 
 
 

เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) 
 
 
 

เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (วศ.บ.) 
สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน  ๕  ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 

วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียน  ๕  ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

 
 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เคม ี
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  
 สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

ชีววิทยา 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
สายวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์  

ฟิสิกส ์
 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

สาธารณสุขศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
สายวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์ หรอื สายศิลป-์ค านวณ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  หรอืเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บช.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
บัญชี  - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 

 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (นศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทลั) 

 
- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   

- มีความเข้าใจเกีย่วกับวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
 

นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการท่องเที่ยว) 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

- มีทักษะการสื่อสารและมีใจรักบรกิาร 
 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บธ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
การจัดการ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   การตลาด  

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เศรษฐศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า   
 

 
 



 
  

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ศศ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรหรือผลการเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 

พัฒนาสังคม 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
 
 
 

 
ศิลปกรรม 
 
 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (รป.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 

- เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  

การบริหารงานท้องถิ่น 
 
 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (น.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิติศาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  
  

 
 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ร.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) - เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า  
  

 

 

      ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง) 




