
เอกสารแนบท้ายประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบบัแก้ไข) 
รอบที่ 2 โควตา(ข้อเขียน/ปฏบิัติ) ประจ าปีการศึกษา 2562  

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
102 ภาษาอังกฤษ 20 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00  

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

105 นาฏศิลป ์ 16 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 
2. มีความสนใจและความสามารถในการแสดง      

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบา้น 

หมายเหตุ  มีการสอบปฏบิัต ิ
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

106 พลศึกษา 19 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  ไมน่้อยกว่า 3.00  

หมายเหตุ  มีการสอบปฏบิัต ิ
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

110 สังคมศึกษา 18 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

113 ดนตรีศึกษา 
(วิชาเอกดนตรีไทย) 

17 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 
แขนงวิชาดนตรีไทย 
1. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือดนตรี

พื้นบา้นได้ดี 
2. มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย 
3. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา 

หมายเหตุ มีการสอบปฏบิัต ิ
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

114 ดนตรีศึกษา  
(วิชาเอกดนตรี
ตะวันตก)  

38 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 
แขนงวิชาตะวันตก 
1. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกไดด้ ี
2. มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 
3. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา 

หมายเหตุ มีการสอบปฏบิัต ิ
 
 



-๒- 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

115 ภาษาไทย 12 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 1. แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

119 ฟิสิกส ์ 24 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
2. แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

120 ศิลปศึกษา 5 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 
2. มีทักษะฝีมือทางด้านศิลปกรรม (ทัศนศิลป์) 

หมายเหตุ  มีการสอบปฏบิัต ิ
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

140 คณิตศาสตร ์ 24 1. แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์   

ไม่น้อยกว่า 3.00   
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

186 การศึกษาปฐมวัย 15 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

189 เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การศึกษา 

24 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
 

154 ภาษาไทย 20 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

155 ภาษาอังกฤษ 20 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         

ไม่น้อยกว่า 2.50 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 39 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         

ไม่น้อยกว่า 2.50 
 



-๓- 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

 

205 บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

42 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00  
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

323 การพัฒนาสังคม 75 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 1.75  
2. นักเรียนพิการไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แต่ทั้งนี้

ต้องมีสมุดประจ าตัวคนพิการ 
 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

 

204 ศิลปะดิจทิัล 70 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 1.60  
 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

206 ดนตร ี 59 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 ข้ึนไป 
2. เป็นผู้ที่มีทักษะพื้นฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 
3. เป็นผู้ที่มีทักษะพื้นฐานดา้นการปฏิบัติเครื่องดนตรี    

เช่น ปฏิบตัิกีตาร์ คีย์บอร์ด เคร่ืองลงทองเหลือง    
เครื่องเป่าลมไม้ ฯลฯ หรือ 

4. มีความสามารถทางดา้นดนตรี เช่น การขับร้องเพลงหรือ 
การละเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน  

หมายเหตุ  มีการสอบปฏบิัต ิ
 

รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต   
(รป.บ.) 

 

801 รัฐประศาสนศาสตร์ 20 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.50 ข้ึนไป 
 
 

นิติศาสตรบัณฑิต   
(น.บ.) 

 

901 นิติศาสตร ์ 34 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 ข้ึนไป 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
210 คณิตศาสตร ์ 75 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ไม่น้อยกว่า 3.00 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 1. ผ่านการเรียนวชิาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์        

อย่างน้อย  2 รายวชิา 
 
 
 



-๔- 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

232 ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 

80 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 ข้ึนไป 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
240 วิทยาศาสตร์การกีฬา 33 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 ข้ึนไป 

2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 
2.00 

3. ส าหรับแผนการเรียนอ่ืน มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม      
ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีหลักฐานแสดงถึงความสามารถ
ด้านกีฬา ได้รับการรับรองจากกรมพลศึกษา และ/หรือ       
สมาคมกีฬา และ/หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
243 สถิติประยุกต ์ 69 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
249 เคมี 72 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 

2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00 
 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
(ส.บ.) 

265 สาธารณสุขศาสตร ์ 43 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.50  
2. แผนการเรียน สายวทิย์-คณติ 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        
ไม่น้อยกว่า 2.50 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
266 วิทยาศาสตร์        

การอาหาร 
78 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.50  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   
ไม่น้อยกว่า 2.75 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
267 ชีววิทยา 24 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 ข้ึนไป 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ไม่น้อยกว่า 2.50 
 



-๕- 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

268 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

59 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

418 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถเลือก
กลุ่มเรียนได ้
- กลุ่มวิชาการพฒันา
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
- กลุ่มการพัฒนา
มัลติมีเดียและเกม) 
 

76 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 ข้ึนไป 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

 

456 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 40 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
 

502 สัตวศาสตร ์
 

63 
- 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

503 ประมง 
 
 

40 
- 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

 

504 เกษตรศาสตร์ 97 
- 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
 

554 ออกแบบผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม 

37 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 1.80 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

555 เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 
 

27 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 



-๖- 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

559 วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
 

65 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

560 เทคโนโลยีเซรามิกส์
และการออกแบบ  
 

35 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 1.80 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

561 เทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 
 

62 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

 

557 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

92 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

 

562 เทคโนโลยวีิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

35 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
 

350 การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

49 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

 

353 การเงินและการ
ธนาคาร 

65 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

 

354 การตลาด 56 - 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

 

356 การจัดการ 40 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

 

358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 83 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

บัญชบีัณฑิต     
(บช.บ. 4 ปี ) 

 
 
 

352 การบัญช ี 95 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 
 



-๗- 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
ที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

 

357 การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

25 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.50 
 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

361 เศรษฐศาสตร์  
(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถเลือก 
กลุ่มเรียนได ้
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการ
บริหาร) 
 

51 - 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ.) 

701 การสื่อสารมวลชน 30 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
(พย.บ.) 

955 พยาบาลศาสตร ์ 1 1. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. กรณีผู้สมัครเป็นชาวตา่งชาตติ้องสามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
5. น้ าหนัก ส่วนสูงและดัชนีมวลกาย (BMI) ขึ้นอยู่กับ   

ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

 
 


