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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2/1 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ประเภทนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2565 รอบที ่ 2/1 โควตาโรงเรี ย นพื ้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระบบ TCAS จึงขอประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติในการ
รับสมัครสอบคัดเลือกในรอบที่ 2/1 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับนักศึกษา
ข้อ 1. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , มศ.ปลาย(กศ.น.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6),มศ.ปลาย(กศ.น.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
2.4 ผู้สมัครต้องเป็นที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
2.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 3.คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ
3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้อง
ไม่ เ คยสำเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยได้ ร ั บ ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาสำหรั บ คนพิ ก ารจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน
3.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้
เป็นไปตามข้อ 4 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้
3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา
3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น
ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน
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ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้
ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้
3.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ
3.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้
3.8 ต้ อ งให้ ค ำรั บ รองว่ า จะตั ้ ง ใจเล่ า เรี ย นจนสำเร็ จ การศึ ก ษา ประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์การ
รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
3.9 ผู ้ พ ิ ก ารที ่ จ ะสมั ค รเข้ า เรี ย นในสาขาวิ ช าที ่ ส ัง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ต้ อ งทดสอบความรู ้พ ื ้ น ฐานและทัก ษะที่ จำเป็ นกรณีท ี่ ค ณะกรรมการของคณะมี ค วามเห็นว่า
ไม่เหมาะสมจะต้องเลือกเรียนในสาขาอื่นและการพิจารณาของสาขาถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 4. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
4.1 วันรับสมัครรอบที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2565
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างครบถ้วนตามประกาศ
4.3 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์http://admission.ubru.ac.th ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
4.4 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
4.5 เลือกสมัครได้สูงสุด 2 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
4.6 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 150 บาท
4.7 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ข้อ 5. การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
5.1 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี 2 ช่องทาง
-ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด
-ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
-ช่องทางที่ 2 ชำระที่กองคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
5.2 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนชำระค่าสมัครสอบกรณีถ้าเกิดข้อผิดพลาด
จากผู้สมัครสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
5.2 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่
กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
ข้อ 6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและการจัดส่ง
6.1 เอกสารส่งในระบบรับสมัคร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG หรือสามารถนำส่ง
ได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ
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
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สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบ http://admission.ubru.ac.th หากผู้สมัคร
คนใดไม่ได้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเอกสารไม่ชัดเจน และไม่ดำเนินการแก้ไขตามระยะเลารับ
สมัครถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
ข้อ 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ
ประกาศรายชื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ระบบ http://admission.ubru.ac.th
ข้อ 8. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ
8.1 การสอบสัมภาษณ์และ สอบปฏิบัติ ระบบออนไลน์ 5 – 8 มีนาคม 2565
8.2 ผู้สมัครสมัครได้ 2 สาขาวิชา สามารถเลือกสอบหรือจะสอบทั้ง 2 สาขาวิชาได้ตามวัน เวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งให้ทราบ
ข้อ 9. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
9.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งนี้
ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน
9.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด
9.3 การพิจารณาเรีย งตามลำดับ สาขาวิชาที่ 1 และสาขาวิช าที่ 2 การตัดสินผลการคัดเลือ กของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
10.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2/1 วันที่ 12 มีนาคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th
10.2 ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 ระบบ http://mytcas.com
10.3 สละสิทธิ์รอบที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ระบบ http://mytcas.com
10.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันที่ 10 พฤษภาคม
2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ http://admission.ubru.ac.th
ข้อ 11. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะต้องมารายงานตัวพร้อม
ชำระค่ารายงานตัว (ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2565
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพบว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยถือ
ว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับ
รอบที่ 2/1 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
2. วท.บ.คณิตศาสตร์
3. วท.บ.เคมี
4. วท.บ.จุลชีววิทยา
5. วท.บ.ชีววิทยา
6. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. วท.บ.การจัดการโลจิสติกส์
2. วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
5. ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
6. ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา
7. ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
8. วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9. วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล
10.วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (CWIE)

รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
20 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 1. คะแนนสัมภาษณ์
15
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. คะแนน GPAX
5
หรือเทียบเท่า
5
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
15 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6
5
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า

รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
30 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
10
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
15
หรือเทียบเท่า
15
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
10 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
10
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
10
หรือเทียบเท่า
10 3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.
10
หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย GPAX
10
5-6 เทอม)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปวส. หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX
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คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร
2. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3. วท.บ.สัตวศาสตร์
4. วท.บ.เกษตรศาสตร์

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
2. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์

รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
10 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
10
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
10
หรือเทียบเท่า
15
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.
หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย GPAX
5-6 เทอม)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปวส. หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX

รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
20 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
1. คะแนนสัมภาษณ์
20
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
2. คะแนน GPAX
10
หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.
หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย GPAX
5-6 เทอม)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปวส. หรือเทียบเท่า
5. เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา(ตาบอดสี)
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 10 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
2. ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
20
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
3. ศศ.บ.ภาษาไทย
50
หรือเทียบเท่า
4. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
100
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
5. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
30 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
6. ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
10
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
7. ศป.บ.ทัศนศิลป์
10
หรือเทียบเท่า
8. รป.บ.การปกครองท้องถิ่น
100 3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.
9.รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
25
หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย GPAX
5-6 เทอม)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปวส. หรือเทียบเท่า
10.ศป.บ.ดนตรี
20 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
11.ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร
20
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.
หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย GPAX
5-6 เทอม)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปวส. หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาดนตรี
- เตรียมเพลงถนัด 1 เพลง
เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายสากล
เครื่องลมไม้
เครื่องลมทองเหลือง
เครื่องลิ่มนิ้ว
กีตาร์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
- เตรียมการร่ายรำ 1 เพลง

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX

1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX
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หลักสูตร/สาขาวิชา
12.ศศ.บ.ภาษาจีน

รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
15 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
3. มีความพร้อมในการเดินทางไป
ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตร
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล
2. บธ.บ.การจัดการทั่วไป
3. บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4. บธ.บ.การบัญชี
5. บธ.บ.การตลาด
6. บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7. ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

รับ
15
30
15
45
30
30
15

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX

คุณสมบัติผู้สมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 1. คะแนนสัมภาษณ์
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. คะแนน GPAX
หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.
หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ย GPAX
5-6 เทอม)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปวส. หรือเทียบเท่า
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คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม
2. น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
10 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
30
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ย GPAX ( 5-6 เทอม)
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6
หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. พท.บ. การแพทย์แผนไทย
10 1.ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00 ( 5-6 เทอม)
2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00
3.หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
4.หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต
5.หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2. วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

5

1.ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00 ( 5-6 เทอม)
2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX

1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX
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คณะสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
รับ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
40 1.ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00 ( 5-6 เทอม)
2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ยน GPAX 2.00
3.หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
4.หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
2. วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20 1.ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00 ( 5-6 เทอม)
2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6
คะแนนเฉลี่ย GPAX 2.00
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต

เกณฑ์การพิจารณา
1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX

1. คะแนนสัมภาษณ์
2. คะแนน GPAX
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