
เอกสารแนบท้ายประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
รอบที่ 2 รับตรง  ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 
 

 

102 ภาษาอังกฤษ 8 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ    

ไม่น้อยกว่า 3.00  

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

105 นาฏศิลป ์ 19 1.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.75  
หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะทางดา้นนาฏศิลป์เบื้องต้น 
2. มีการประเมินทักษะการใช้รา่งกายในการปฏิบัตนิาฏศิลป์เบือ้งต้น 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

106 พลศึกษา 8 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75  
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ไม่น้อยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

110 สังคมศึกษา 9 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

113 ดนตรีศึกษา 
(วิชาเอกดนตรี
ไทย) 

14 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.75 
หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะการอ่านโน้ต ทักษะการฟัง และทักษะการร้อง

ตามโนต้ 
2. มีการประเมินทักษะการปฏบิัติเครื่องดนตรี 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 
 

114 ดนตรีศึกษา  
(วิชาเอกดนตรี
ตะวันตก)  

28 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 2.75 
หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะการอ่านโน้ต ทักษะการฟัง และทักษะการร้อง

ตามโนต้ 
2. มีการประเมินทักษะการปฏบิัติเครื่องดนตรี 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

115 ภาษาไทย 8 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00  
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 2.75 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

119 ฟิสิกส ์ 50 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. เรียนรายวิชาฟสิิกส์ ไมน่้อยกว่า 4 รายวิชา 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ยกว่า 3.00  
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

120 ศิลปศึกษา 15 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75  
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

121 เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

27 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่น้อยกว่า 3.00 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

140 คณิตศาสตร ์ 8 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมน่อ้ยกว่า 3.00 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์              

ไม่น้อยกว่า 3.00   
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

186 การศึกษาปฐมวัย 9 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 3.00  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
154 ภาษาไทย 34 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

155 ภาษาอังกฤษ 9 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 28 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไมน่้อยกว่า 2.50 
 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

204 ศิลปะดิจทิัล 
(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาการ
ออกแบบกราฟฟิก 
- กลุ่มวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล) 
 

13 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

205 บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

28 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

206 ดนตรสีากล 31 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 
3. สามารถขับร้องเพลงหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึง่ได้ 
 

ดุริยางคศาสตร
บัณฑิต 
(ดศ.บ.) 

207 ดุริยางคศิลป ์ 34 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีความถนัดหรือสนใจทางดา้นดนตร ี
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

323 การพัฒนาสังคม 105 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. นักเรียนพิการไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แต่ทั้งนี้ต้องมสีมุด

ประจ าตัวคนพิการ 
 

รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต  (รป.บ.) 

801 รัฐประศาสน
ศาสตร ์
 

72 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่น้อยกว่า 2.00  
 

นิติศาสตรบัณฑิต   
(น.บ.) 

901 นิติศาสตร ์ 28 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่น้อยกว่า 2.00 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
210 คณิตศาสตร ์ 37 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

230 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

51 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

240 วิทยาศาสตร์     
การกีฬา 

17 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.00 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และสุขศึกษาและพลศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 2.00  
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

249 เคมี 
 

28 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. แผนการเรียนสายวทิย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
(ส.บ.) 

265 สาธารณสุขศาสตร ์ 40 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. แผนการเรียนสายวทิย์-คณิต 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

267 ชีววิทยา 
 

16 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. แผนการเรียนสายวทิย์-คณิต 
 



5 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

273 ออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ 

26 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

418 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาการ
พัฒนาซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์  
- กลุ่มวิชาวทิยาการ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  
- กลุ่มวิชาการ
พัฒนามัลติมีเดีย
และเกม) 
 

78 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

419 เทคโนโลยี         
ภูมิสารสนเทศและ
ภูมิศาสตร ์

23 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

420 สถิติและวิทยาการ
สารสนเทศ 
 

29 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

421 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
 

27 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. แผนการเรียนสายวทิย์-คณิต 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
272 นวัตกรรมอาหาร

และแปรรูป 
23 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเป็นผู้ที่
ก าลังศึกษาในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพทางดา้นคหกรรมศาสตร์ 
อาหารและโภชนาการอุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเท่าและให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถเทียบโอนรายวิชาและ

ย้ายเข้ามาศึกษาต่อได ้
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

502 สัตวศาสตร ์
 

15 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

507 เกษตรศาสตร์ 

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาเอก
นวัตกรรมการผลิต
พืช 
- กลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า้) 
 

41 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
555 เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม 
15 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 

557 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

36 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

559 วิศวกรรม       
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

26 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

560 เทคโนโลยี     
เซรามิกส์และ   
การออกแบบ  

28 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

561 เทคโนโลยี  
วิศวกรรมโยธา 

54 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

562 เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

40 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (ศป.บ.) 

563 ศิลปะและ         
การออกแบบ 

23 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
บัญชบีัณฑิต     
(บช.บ. 4 ปี ) 

352 การบัญช ี 112 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนปุริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่
เก่ียวข้องจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
357 การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
26 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

361 เศรษฐศาสตร์  
(กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์    
การจัดการธุรกิจ) 

27 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

362 เศรษฐศาสตร์  
(กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่) 

83 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่น้อยกว่า 2.00 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

370 กลุ่มวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

59 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนปุริญญา (ปวส.) 

ส าหรับการเทียบโอน 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

371 กลุ่มวิชาการเงนิ
และการลงทนุ 

34 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

372 กลุ่มวิชาการ
จัดการ 

25 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดบัอนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

373 กลุ่มวิชาการตลาด 23 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนปุริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด ส าหรับการ
เทียบโอน  

 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

(นศ.บ.) 
701 การสื่อสารมวลชน 41 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
(พย.บ.) 

955 พยาบาลศาสตร ์ 10 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ          

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ส่วนสงู 150 เซนติเมตร ขึ้นไป  
7. น้ าหนักและดัชนีมวลกาย (BMI) ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของ

คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายด้วย
ตนเอง เพื่อน ามาประกอบในวันสัมภาษณ์ โดยใช้ผลการตรวจร่างกาย
จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
1.  ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

เท่านั้น 
2.  ผลแลปการตรวจสารเสพตดิในปัสสาวะ 
3.  ผลแลปการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray : CXR) 
4.  ผลแลปการตรวจความสมบูรณข์องเม็ดเลือด (Complete Blood 

Count : CBC) 
5.  ผลแลปการทดสอบตาบอดสี 
*กรณีไม่น าผลการตรวจมาในวันสัมภาษณ์ หรือแสดงผลกการตรวจ
ไม่ครบตามที่ก าหนดจะมีผลตอ่การสัมภาษณ์ 

 


