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สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

รอบ “ทางด่วนพิเศษ  One Stop Service” (เพิ่มเติม) 
 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เคม ี
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี  ๖   
สายวิทยาึาสตร-์คณติึาสตร์  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคาารึกาาา
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๐๐ 

ฟิสิาส ์
 
 
 
ชีววิทยา 
 
 
 
วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
สาธารณสุขึาสตร ์
 
 
 
วิทยาึาสตร์และเทคโนโลยีาารอาราร 
 
 
คณิตึาสตร ์
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖   
สายวิทยาึาสตร-์คณติึาสตร์ รร อ สายึิลป-์ค านวณ 

- มีผลาารเรียนเฉพาะรายวิชาทางดา้นคณิตึาสตร์  ไมต่่ าาว่า  ๒.๒๕ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทึและาารส ่อสาร 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี  ๖  รร อเทียบเท่า 
- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคาารึกาาา

ไม่ต่ าาว่า  ๒.๐๐ 

วิทยาาารคอมพิวเตอร ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ึึ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
ภาาาอังาฤา 
 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคาารึกาาา
ไม่ต่ าาว่า ๒.๐๐ 

- มีความสามารถทางด้านภาาา 
- มีความประพฤติเรียบร้อย  มภีาวะผู้น าและท างานเป็นทีมได้ 

 

พัฒนาสังคม 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- เป็นผู้มีความสนใกด้านกิตอาสา บ าเพจญประโยชน์เพ ่อส่วนรวม มีบุคลิาภาพท่ีดี   
มีความเป็นผู้น า และมีความส านการัาชุมชนและท้องถิ่น 
 

ภาาาอังาฤาธุราิก 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- มีความสามารถทางด้านภาาา 
 
 
 

ึิลปารรม - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคาารึกาาา
ไม่ต่ าาว่า ๒.๐๐ 
 
 

นาฏึิลป์และึลิปะาารแสดง - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  
 
 
 

ภาาากีน - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคาารึกาาา
ไม่ต่ าาว่า ๒.๐๐ 
 

 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (รป.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐประึาสนึาสตร ์
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

 
 



 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (น.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิติึาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ

ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นท่ีกะเป็นนัาาฎรมาย 
 

 
 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ร.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
รัฐึาสตร์(าารเม องาารปาครอง) - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ

ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  
 
  

 
 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี   (ทล.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เทคโนโลยีวิึวารรมโยธา 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 

เทคโนโลยีาารผลติ   
 
 
 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสารารรม  
 
 
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 
 
 
ออาแบบผลิตภัณฑ์อุตสารารรม  
 
 
 
 
 

  
 
 



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

วิึวารรมคอมพิวเตอร์  - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   

 
  

วิึวารรมาารผลิตและาารกัดาาร - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียน  ๕  ภาคาารึกาาา  
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๐๐ 
 

 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี   ๔  ปี  (วท.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เาาตรึาสตร์(พ ชึาสตร์) 
 
 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 

เาาตรึาสตร์(สัตวึาสตร์) 
 
 
 
 

เาาตรึาสตร์(าารกดัาาราารเาาตร) 
 
 
 
 

เาาตรึาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
 
 
 
 

เาาตรึาสตร์(ครารรมึาสตร)์ 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ค.บ.) 
สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

าารงานอาชีพและเทคโนโลย ี - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖  
- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคาารึกาาา

ไม่ต่ าาว่า  ๒.๕๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   คณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี  (บธ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
าารกัดาาร 

 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 
 

าารตลาด  - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕  ภาคาารึกาาา
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๐๐ 

- มีความาล้าแสดงออา  มีความมั่นใก  ชอบเข้าร่วมาิการรม 
 

าารกัดาารทรัพยาารมนุาย ์ - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 
 
 

คอมพิวเตอร์ธุรากิ - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 
 
 

าารกัดาารธุราิกาารค้าสมัยใรม่  - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยตลอดรลัาสตูรรร อผลาารเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคาารึกาาา 
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๐๐ 

- มีความอดทน มีความรับผิดชอบและมีใกรัาบริาาร 
 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ึ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
เึราฐึาสตร ์ - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ

ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 
 

 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (บช.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
บัญชี  - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ

ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 
 

 



 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (นึ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
นิเทึึาสตร์(าารส ่อสารดิกิทลั) 

 
- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ

ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า   
 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ึึ.บ.) 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
าารท่องเที่ยวและาารโรงแรม 
 
 

- เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖ รร อระดับ
ประาาึนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รร อระดบัประาาึนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
รร อเทียบเท่า  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคาารึกาาา  
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๐๐ 

- มีทัาาะาารส ่อสารและมีใกรัาบราิาร 
 

 
 

 คณะครุศาสตร ์
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ค.บ.) 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
พลึกาาา - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖  รร อเทียบเท่า  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อ  ผลาารเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคาารึกาาา  
ไม่ต่ าาว่า ๒.๕๐ 

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านพลึกาาา  ไม่ต่ าาว่า ๒.๗๕ 
- เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบร้อย  และไม่มีประวัติยุ่งเาี่ยวาับยาเสพติด 
- มีสุขภาพแขจงแรง  ไมม่ีโรคประก าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อาารเรียน 

 

คณิตึาสตร ์ - เป็นผู้ที่ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖   
สายวิทย-์คณิต รร อ สายึลิป-์ค านวณ 

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียน ๕  ภาคาารึกาาา   
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๕๐ 

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านคณิตึาสตร ์ ไม่ต่ าาว่า  ๒.๗๕ 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถและความสนใกด้านคณติึาสตร์ เป็นผู้มีความประพฤติ

เรียบร้อย  มีกิตอาสา 
 

ภาาาอังาฤา - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖  รร อเทียบเท่า 
- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียนเฉลีย่  ๕ ภาคาารึกาาา  

ไม่ต่ าาว่า ๒.๗๕ 
- เารดเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านภาาาอังาฤา  ไม่ต่ าาว่า  ๒.๗๕  (ใบรับรองผลาารเรียน

เฉพาะด้านภาาาอังาฤา  ออาโดยสถานึกาาา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (ค.บ.) 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
วิทยาึาสตร์ทั่วไป - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาาระดับมัธยมึกาาาตอนปลายรร อา าลังึกาาาระดับ

มัธยมึกาาาตอนปลาย สายวิทย-์คณิต รร อในแผนาารเรียนอ ่นที่ผา่นาารเรยีนใน
รายวิชา  ฟิสิาส์   เคมี  และชีววิทยา  

- มีผลาารเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดรลาัสูตรรร อผลาารเรียน  ๕  ภาคาารึกาาา            
ไม่ต่ าาว่า  ๒.๕๐ 

- ผลาารเรยีนเฉลีย่วิชาเฉพาะดา้นวทิยาึาสตร์  ไมต่่ าาว่า ๒.๗๕ 
- เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบร้อย มกีิตอาสา และมีความสนใกในดา้นวิทยาึาสตร์ 

 

ภาาาไทย - เป็นผู้ส าเรจกาารึกาาารร อา าลังึกาาาระดับมัธยมึกาาาปีท่ี ๖   
- มีผลาารเรียนเฉลี่ยตลอดรลัาสตูรรร อผลาารเรียนเฉลี่ย  ๕ ภาคาารึกาาา  

ไม่ต่ าาว่า ๒.๗๕ 
- มีผลาารเรียนเฉลี่ยวิชาเฉพาะด้านภาาาไทย  ไม่ต่ าาว่า ๓.๐๐ 
- เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและความสนใกทางด้านภาาาไทย 

 
 
  

       ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๕  พฤาภาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
 

 




