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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 

รอบท่ี 3 Admission  โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร 
(ฉบับแก้ไขครั้งท่ี 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
........................................................................ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 3 Admission โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร 
ระหว่างวันที่  2 – 12 พฤษภาคม  2565 ผ่านเว็บ https://www.mytcas.com มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6),มศ.ปลาย(กศ.น.) และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
1.2 ผู้สมัครต้องเป็นที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้อง 
ไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ            
จากสถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน 

2.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้ 
เป็นไปตามข้อ 4 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ 

2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

 

https://www.mytcas.com/
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2.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        
ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
                  - ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้ 
                  - ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้ 

2.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 
2.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
2.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์
การรับเงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
3. การรับสมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติว่ามคีุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 3.2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ https://www.mytcas.com 
 3.3 ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และ
สมัครผ่านระบบ https://www.mytcas.com เท่านั้น สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบ
เรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ 
4. ประกาศรายช่ือผู้ทีผ่่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ. 

   4.1 ประกาศผลคัดเลือกรอบท่ี 3 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ https://www.mytcas.com 
   -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ ในวันที่ 18  พฤษภาคม 2565 

-  ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 18 – 19  พฤษภาคม 2565 
   4.2 ประกาศผลคัดเลือกรอบท่ี 3 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ https://www.mytcas.com 
   -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2565 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และวันสอบสัมภาษณ์  

  5.1 คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก ผ่านระบบ  https://Admission.ubru.ac.th/    
- ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่ต้องเข้าระบบเพ่ือยื่นความ

ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 
2565 เวลา 15.00 น. ถึงวันที่  27 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น. ผ่านระบบ 
https://Admission.ubru.ac.th/    
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   5.2 คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
-    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ  https://Admission.ubru.ac.th/  
     ในวันที่ 25   พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

  -   สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

- ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผ่านระบบ 
https://Admission.ubru.ac.th/    วันที่  2  มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. 

 
6. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

6.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องมารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัว
ดังนี้  

- กรณอีอนไลน์ https://Admission.ubru.ac.th/   ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 
- กรณีรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยฯ ให้มาวันอาทิตยท์ี่ 5 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00  

– 12.00 น. ณ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียน
และปฏิบัติการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 6.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอย้ายสาขาวิชาได้  

6.3  ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ทีป่ระกาศ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ 
เข้าศึกษาต่อทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    31    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 
                                                          
 

                                                                                                     
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับ 
รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2562 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร  4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.75 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.75 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 

ค.บ.การศึกษาพิเศษ 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.00 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 3.00 2. PAT 5 (50 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. หน่วยกิตด้านวิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. PAT 2 (45 %) เวลา 09.00 –12.00 น. 
  3. คะแนน PAT 5   
  4. คะแนน PAT 2    
ค.บ.เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศกึษา 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 
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หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ 

ค.บ.คณิตศาสตร ์ 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 3.00 2. PAT 1 (20 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. หน่วยกิตด้านคณิตศาสตร์ไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต 3. PAT 5 (75 %) เวลา 09.00 –12.00 น. 
  3. คะแนน PAT 5   
  4. คะแนน PAT 1    

ค.บ.การประถมศึกษา 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.75 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 
ค.บ.สังคมศึกษา 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.75 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 
ค.บ.พลศึกษา 10 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย(กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. 1. GPAX (5 %)  สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 2. PAT 5 (95 %) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. คะแนน PAT 5  เวลา 09.00 –12.00 น. 
     
     
     

 



 Admission.ubru’65 : รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร   
 

หน้า 6 จาก 11 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ 
พย.บ.หลักสูตรพยาบาลศาสตร ์ 30 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  1. GAT (40%) สอบสัมภาษณ์ Online 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 2. PAT 2 (30%) วันที่  26  พฤษภาคม  2565   
  2. หน่วยกิตด้านคณิตศาสตร์ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. คณิตศาสตร์ 1 (15%) เวลา 09.00 –12.00 น. 
  3. หน่วยกิตด้านวิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 4. ภาษาอังกฤษ (15%)  
  4. หน่วยกิตด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
  5. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ำกวา่ 150 เซนติเมตร   
      น้ำหนักไมน่้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่า BMI ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/เมตร   
  6. คะแนน GAT    
  7. คะแนน PAT 2   
  8. คะแนนคณิตศาสตร์ 1  ( 9 วิชาสามัญ)   
  9. คณะแนนภาษาอังกฤษ ( 9 วชิาสามัญ)   
 

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  20 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX (100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 
วท.บ.คณิตศาสตร ์ 5 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพือ่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 

วท.บ.เคมี 5     (ปวช.)  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
วท.บ.จุลชีววิทยา 5   ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

วท.บ.ชีววิทยา 5   ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 5   https://Admission.ubru.ac.th/ 

https://admission.ubru.ac.th/


 Admission.ubru’65 : รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร   
 

หน้า 7 จาก 11 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 
วท.บ.การจัดการโลจสิติกส ์ 15 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX  ( 100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 

วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5     (ปวช.) 

 
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรชัน้สูง  ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
ทล.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า 5     (ปวส.)  ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 

ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา 5   https://Admission.ubru.ac.th/ 
ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 5    

วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5    

วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทลั 5    
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (CWIE) 5    

 
คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา  
วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX  ( 100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 

วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 
วท.บ.สัตวศาสตร ์ 5     (ปวช.)  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

วท.บ.เกษตรศาสตร์ 5 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรชัน้สูง  ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
      (ปวส.)  ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 
    https://Admission.ubru.ac.th/ 

https://admission.ubru.ac.th/
https://admission.ubru.ac.th/


 Admission.ubru’65 : รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร   
 

หน้า 8 จาก 11 
 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 
วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX  ( 100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 
วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5     (ปวช.)  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรชัน้สูง  ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
      (ปวส.)  ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 
  4. เฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนนิเมชัน  https://Admission.ubru.ac.th/ 
      ไม่รับผู้พิการดา้นตาบอดสี   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 

ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX  ( 100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 
ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 5 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 

ศศ.บ.ภาษาไทย 20     (ปวช.)  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรชัน้สูง  ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 5     (ปวส.)  ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ 25   https://Admission.ubru.ac.th/ 
รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 25    

ศป.บ.ทัศนศิลป ์ 10    
ศป.บ.ดนตร ี 5    

ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร 5    

https://admission.ubru.ac.th/
https://admission.ubru.ac.th/


 Admission.ubru’65 : รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร   
 

หน้า 9 จาก 11 
 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX  ( 100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 

บธ.บ.การจัดการทั่วไป 10 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5     (ปวช.)  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

บธ.บ.การบัญช ี 15 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรชัน้สูง  ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
บธ.บ.การตลาด 10     (ปวส.)  ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 

บช.บ.หลักสูตรบญัชบีัณฑิต 10   https://Admission.ubru.ac.th/ 
ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ 5    

 
 
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพจิารณา หมายเหตุ 

ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย    GPAX  ( 100 %)   ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 
น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 10 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 

      (ปวช.)  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรชัน้สูง  ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
      (ปวส.)  ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 
    https://Admission.ubru.ac.th/ 
     
         

 

https://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 10 จาก 11 
 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 
พท.บ. การแพทย์แผนไทย 5 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ม.6     

 
     GPAX  ( 100 %) 

  ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 

     คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00  เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 
  2. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ตำ่กว่า 12 หน่วยกิต ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

  3. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
  4. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ตำ่กว่า 9 หน่วยกิต 

 
ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 

วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 3 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 หรือ มศ.ปลาย   https://Admission.ubru.ac.th/ 
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
      (ปวช.)  
  3. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://admission.ubru.ac.th/
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หน้า 11 จาก 11 
 

คณะสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา รับ คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 5 1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ย     ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก ต้องเข้ามายืนยนั 
    GPAX 2.00    

 
  GPAX  ( 100 %) 

เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 

  2.หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ตำ่กว่า 10 หน่วยกิต ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

  3.หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ย     ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ 

    GPAX 2.00   https://Admission.ubru.ac.th/ 
  2. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ตำ่กว่า 7 หน่วยกิต    

  3. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต  
     

 

https://admission.ubru.ac.th/

