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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาภาคปกติ   

ประจำปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   

(ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565) 
........................................................................ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 256๖ รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ในระบบ TCAS  จึงขอประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคณุสมบัติในการรับสมัครสอบ
คัดเลือกในรอบที่ 1/2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีการรับนักศึกษา 
ข้อ 1. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ 2. คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้สมัคร 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีก่ำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.)  
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
 2.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 3.คุณสมบัตเิฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ 

3.1 ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้อง 
ไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน 

3.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศ และอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้ 
เป็นไปตาม ข้อ 4. ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ 

3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        

ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
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                   ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้ 
                   ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได ้

3.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 
3.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
3.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์
การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

3.9 ผู้พิการที่จะสมัครเข้าเรียนต้องทดสอบความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นกรณีที่คณะกรรมการ
ของคณะมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมจะต้องเลือกเรียนในสาขาอ่ืนและการพิจารณาของสาขาถือเป็นทีส่ิ้นสุด   
ข้อ 4. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
 4.1 วันรับสมัครรอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน  2565 
 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างครบถ้วนตาม
ประกาศ 
 4.3 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ เว็บไซต์http://admission.ubru.ac.th ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ   

  4.4 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
  4.5 เลือกสมัครได้  1  สาขาวิชา  

4.6 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 250 บาท 
4.7 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพ่ือนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ข้อ 5. การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
       5.1 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565 มี 3 ช่องทาง 
  -ช่องทางที่ 1  ชำระผ่าน แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  

   -ช่องทางที่ 2  ชำระผ่านเคาน์เตอร์   ธนาคารกรุงไทย จำกัด      
-ช่องทางที่ 3  ชำระทีก่องคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ระหว่างเวลา 08.30 -  15.30 น. 

หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่
กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
ข้อ 6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและการจัดส่ง 
 6.1  เอกสารส่งในระบบรับสมัคร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG  หรือสามารถ
นำส่งได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ เอกสารที่ต้องสแกนส่ง และนำส่ง 

-สำเนาชำระเงินผ่านธนาคาร      จำนวน  1  ไฟล์  
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ไฟล์    
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  จำนวน 1  ไฟล์   
-สำเนาหนังสือรับรองนักเรียน (ปพ.7)  จำนวน  1  ไฟล์ 
-รูปถ่ายสีชุดนักเรียน 1 นิ้ว   จำนวน  1  ไฟล์ 

http://admission.ubru.ac.th/
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            สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบ http://admission.ubru.ac.th 
หากผู้สมัครคนใดไม่ได้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดเอกสารไม่ชัดเจน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ 
และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 6.2 แฟ้มสะสมผลงาน ให้แนบไฟล์ส่งในระบบ http://admission.ubru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 
15 พฤศจิกายน 2565 เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-ปกหลัง 
ข้อ 7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ 
 ประกาศวันที่  22  พฤศจกิายน  2565  http://admission.ubru.ac.th  เวลา 18.00 น. 
ข้อ 8. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
 การสอบสัมภาษณ์และ สอบปฏิบัติ วันเที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2565 ระหว่างเวลา 09.00 
– 12.00 น. ในสาขาวิชาที่สมัครตามวัน เวลา ทีม่หาวิทยาลัยประกาศแจ้งให้ทราบ  
ข้อ 9. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

9.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทั้งนีผู้้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนดให้ครบถว้นชัดเจน 
 9.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ พิจารณาตามเกณฑท์ีส่าขากำหนด  

9.3 การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อ 10. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 
 10.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน วันที่  1 ธันวาคม 2565 
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th  เวลา 18.00 น. 
 10.2 ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2566 ระบบ http://mytcas.com 
 10.3 สละสิทธิ์รอบที ่1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ระบบ http://mytcas.com 
 10.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2566  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th  
ข้อ 11. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะต้องมารายงานตัวพร้อม
ชำระค่ารายงานตัว (ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ งานรับเข้าศึกษาและ
ทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพบว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
     
    ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
       

                                                                                                                                                               
                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
                                                                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/
http://mytcas.com/
http://mytcas.com/
http://admission.ubru.ac.th/
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับ รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
ปีการศึกษา 2566 

(ฉบับแก้ไข วันที่ 31 ตุลาคม 2565) 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสตูร 4 ปี 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ 30 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 20 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 40 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15 MBไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
       

 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 30 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
** ผลงานพิจารณาพิเศษ   
    - กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งด้านโครงการวิทยาศาสตร ์   
    - กิจกรรมวิทยาศาสตร์    
    - ผลงานด้านวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ    
      ทีเ่กี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์   
   

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/


 

หน้า 5 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. การประถมศึกษา 30 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหนา้-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
   

 
 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 30 วันอาทิตย์ที่  27  พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
** ผลงานพิจารณาพิเศษ   
    - กิจกรรมวชิาการท่ีเกีย่วข้องกับการศึกษาปฐมวัย   
      หรือความสามารถพิเศษ ผลงานด้านอื่น ๆ    
      ที่เก่ียวข้อง   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 6 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 30 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบตัิ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
** ผลงานพิจารณาพิเศษ   
    - กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งด้านคณิตศาสตร์   
    - กิจกรรมด้านวิชาการ    
    - กิจกรรมด้านจิตอาสา   
   

 
 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 30 วันอาทิตย์ที่ 27  พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไมเ่กิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
** ผลงานพิจารณาพิเศษ   
     - กิจกรรมเกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ    
     - ผลงานด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 7 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. สังคมศึกษา 30 วันอาทิตย์ที่ 27  พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
** ผลงานพิจารณาพิเศษ   
     - กิจกรรมเก่ียวขอ้งด้านสังคมศึกษา    
     - กิจกรรมวิชาการด้านสังคมศึกษา    
     - ผลงานด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมศึกษา   
   

 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบปฏิบัติ  วันสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ. พลศึกษา 25 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบตัิ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
    หรือ ปวช. 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ( 4 – 5 เทอม)     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ ์
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ  4. คะแนนสอบปฏิบัติ 
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว    
   เล่นกฬีากลางแจ้งได้   
การทดสอบปฏิบัติ   
1. ซิทอัพ     30  วินาที   
2. ดันพืน้     30  วินาที   
3. วิ่งเก็บของ   
4. วิ่งระยะไกล   

- ผู้ชาย  1000 เมตร   
- ผู้หญิง   800 เมตร   

   
 

http://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 8 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสตูร 4 ปี 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
พย.บ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6  1. คะแนน GPAX 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 (4–5 เทอม)   2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต     ไมน่้อยกว่า 30 คะแนน 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
4. หน่วยกติวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต   
5. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต   
6. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ ์   
    (นับจากวันสมัคร)    
7. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร    
    น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่า BMI ไม่เกิน   
    23 กิโลกรัม/เมตร   
8. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ   
    จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง   
    ขนาดไม่เกิน15MB ไฟล์ PDF เท่านั้น แนบไฟล์ส่ง   
    ในระบบ http://admission.ubru.ac.th เท่านั้น     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/


 

หน้า 9 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะวิทยาศาสตร์   
สาขาวิชา จำนวนรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี )  
1. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 20 
2. วท.บ. คณิตศาสตร์ 15 
3. วท.บ. เคมี 15 
4. วท.บ. จุลชีววิทยา 15 
5. วท.บ. ชีววิทยา 10 
6. วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรอื ปวช. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิชาการ หรือที่เกีย่วข้อง  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย     

  
*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น 
 
คณะเกษตรศาสตร์   

สาขาวิชา จำนวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร 5 
2. วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 
3. วท.บ. เกษตรศาสตร์ 10 
4. วท.บ. การประมงและผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ 10 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรอื ปวช. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมด้านเกษตรศาสตร์ หรือวิชาการ หรือที่เก่ียวข้อง  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย     

  
*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น 

http://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 10 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   
สาขาวิชา จำนวนรับ 

หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี)  
1. พท.บ. การแพทย์แผนไทย 20 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6  1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต  
4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต  
5. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต  
6. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมด้านแพทย์แผนไทย หรือวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  

  
  

สาขาวิชา จำนวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 15 

  

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรือ ปวช.  1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความงาม หรือวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  

  
 

*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 11 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  
1. ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 10 
2. ศศ.บ. ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 10 
3. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 5 
4. ศศ.บ. ภาษาจีน 3 
5. ศศ.บ. ภาษาไทย 20 
6. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 30 
7. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  10 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)  
8. ศป.บ. ดนตรี 5 
9. ศป.บ. นาฏศิลป์และการละคร 10 
10.ศป.บ. ทัศนศิลป์ 5 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)  
11. รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 40 
12. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 30 

  
 

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรือ ปวช. และปวส. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือด้านวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  

  
 
 

*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/


 

หน้า 12 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 15 
2. วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล 15 
3. วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 
4. วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (CWIE)  10 
5. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 

6 6. วท.บ. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)  
7. วศ.บ. วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)  
8. ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 
9. ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา 10 
10. ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 10 
  

  
 

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรือ ปวช. และ ปวส. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือด้านวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 

 
 

 
*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/


 

หน้า 13 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  
 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)  
1. บธ.บ. การจดัการธุรกิจดิจิทัล 15 
2. บธ.บ. การจัดการทัว่ไป 15 
3. บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 15 
4. บธ.บ. การบัญชี 25 
5. บธ.บ. การตลาด 15 
6. บธ.บ. การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 15 
7. บธ.บ. การจัดการข้อมูลธุรกิจ 15 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  
8. ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 10 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)  
9. บช.บ. หลักสตูรบัญชีบัณฑิต 10 

  
 

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรือ ปวช. และ ปวส. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือด้านวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 

 
 

 

*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น 
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หน้า 14 จาก 14 
 

   ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรับ เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566  : ระบบ TCAS 66 (รอบที่ 1/2) ฉบับแก้ไขวันที่ 31 ตุลาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะวิทยาการคอมพวิเตอร ์
 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 
2. วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10 

  
 

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรือ ปวช. และปวส. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องดา้นคอมพิวเตอร์ หรือด้านวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  

  
 
 

 
สาขาวิชา จำนวนรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)  
1. วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 15 
  

  
 

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย หรือ ปวช. และปวส. 1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ( 4 – 5 เทอม) 2. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 3 ปีย้อนหลัง จำนวนหน้าไม่เกิน 22 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
    ขนาดไม่เกิน 15 MB ไฟล์ PDF ส่งระบบhttp://admission.ubru.ac.th เท่านั้น    
**ผลงานและกิจกรรม  

- กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับด้านเขียนการ์ตูน คอมพิวเตอร์ หรือด้านวิชาการ  
- กิจกรรมด้านจิตอาสา      
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  

4. ไมเ่ป็นผู้พิการด้านตาบอดสี หรือมองเห็นเลือนราง  
  

 
 

*** ไม่ม ีการสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น 

http://admission.ubru.ac.th/
http://admission.ubru.ac.th/

