
โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

โครงการเพชรตะวนัออก คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 25

โครงการเพชรตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย  ภาคปกติ 15

โครงการเพชรตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการการจดัการการโรงแรม ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยว ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ 2

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ 2

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 2

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 10

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 6

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 4

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 4

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ภาคปกติ 7

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 3

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 8

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขชมุชน  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ 15

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง  ภาคปกติ 4

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 8

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี(หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 7

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 8

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 2



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการเพชรตะวนัออก คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา 8

โครงการเพชรตะวนัออก คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและกฬีา 8

โครงการเพชรตะวนัออก คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกฬีา 4

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 1

โครงการเพชรตะวนัออก  วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ1

โครงการเพชรตะวนัออก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาชวีเวชศาสตร์  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค  ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ 5

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 3

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ  ภาคปกติ 20

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 10

โครงการเพชรตะวนัออก  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 2

โครงการเพชรตะวนัออก  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการเพชรตะวนัออก  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการเพชรตะวนัออก  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยา กลุ่มจติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาเกาหลี  ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย  ภาคปกติ 15

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร  ภาคปกติ 3

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ภาคพิเศษ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์   ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 3

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 4

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 4

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ภาคปกติ 7

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 3

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 4

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขชมุชน  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  ภาคปกติ 3

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดีย  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาจติรกรรม ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมเีดีย)  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาออกแบบเซรามกิส์  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี   ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง  ภาคปกติ 17

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี(หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 4

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 2



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 9

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 4

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด  ภาคปกติ 1

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 15

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 30

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 30

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 2

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 3

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15

โครงการ MOU คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์  ภาคปกติ 20

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการการจดัการการโรงแรม ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยว ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ 4

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ 5

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 2

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ 2

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 4

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 3

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 3

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 10

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการ MOU คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ 2

โครงการ MOU คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์  ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 4

โครงการ MOU คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 4

โครงการ MOU คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 2

โครงการ MOU คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 3

โครงการ MOU คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 4

โครงการ MOU คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขชมุชน ภาคปกติ 2

โครงการ MOU คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  ภาคปกติ 10

โครงการ MOU คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี   ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง  ภาคปกติ 4

โครงการ MOU คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ 3

โครงการ MOU คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี ภาคปกติ 1

โครงการ MOU คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 5

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา 8

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและกฬีา 8

โครงการ MOU คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกฬีา 4

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 5

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 5

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 2

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 5

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการ MOU วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ2

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการ MOU  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 8

โครงการ MOU  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 2

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 3

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 1

โครงการ MOU  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 10

โครงการ MOU  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 5

โครงการ MOU  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการ MOU  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการ MOU  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 3

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ภาคพิเศษ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา  ภาคปกติ 1



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการการจดัการการโรงแรม ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยว ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 3

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 3

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี   ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง  ภาคปกติ 4

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี(หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 3

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาชวีเวชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค  ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 3

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 2

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธติพิบูลบ าเพ็ญ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ 1

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 6

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 4

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ 4

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ 1

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 6

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 4

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ภาคปกติ 7

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 4

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขชมุชน ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  ภาคปกติ 1

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  ภาคปกติ 10

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี   ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง  ภาคปกติ 4

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี(หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร4ปี) ภาคปกติ 15

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร4ปี) ภาคพิเศษ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 2



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด ภาคปกติ 1

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 3

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 2

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 5

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการคุณธรรมน าเขา้มหาวทิยาลัย  เด็กดีศรีระยอง  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 3

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 3

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 3

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขชมุชน ภาคปกติ 3

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  ภาคปกติ 1

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี   ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง  ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี(หลักสูตร5ปี)  ภาคปกติ 1

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลักสูตร4ปี)  ภาคพิเศษ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 1

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา ภาคปกติ 6

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา ภาคปกติ 6

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ 4

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 15

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 2

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการเด็กดีมทีี่เรียน  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15

โครงการ สอวน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ภาคพิเศษ 2

โครงการ สอวน. คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะวทิยาการสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 1

โครงการ สอวน. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี ภาคปกติ 4

โครงการ สอวน. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภาคปกติ 4

โครงการ สอวน. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ภาคปกติ 7

โครงการ สอวน. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  ภาคปกติ 4

โครงการ สอวน. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี(หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 1

โครงการ สอวน. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 1

โครงการ สอวน. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 1

โครงการ สอวน. คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 1



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการ สอวน. คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 1

โครงการ สอวน. คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ีภาคปกติ 1

โครงการ สอวน. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการ สอวน.  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 3

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 2

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการ สอวน.  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 1

โครงการ สอวน.  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน.  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการ สอวน.  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 2

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 20

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 20

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 20

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 20

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 20

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 30

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วทิยาเขตจนัทบุรี คร้ังที่ 1  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 20

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 10

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 10

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 10



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 50

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 5

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 30

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 30

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 20

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 30

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 30

โครงการรับตรง วทิยาเขตสระแกว้ คร้ังที่ 1  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 30

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 10

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ 3

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 3

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 3

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ปี) ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะโลจสิติกส์ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ีภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา  ภาคปกติ 5



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชงิธรุกจิ  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ  ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ 1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ภาคปกติ1

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน  ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  (ด้านพืช) ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ  ภาคปกติ 2

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะอญัมณี วทิยาเขตจนัทบุรี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 10

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 10

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 5

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 3

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการจดัการธรุกจิทั่วไป ภาคปกติ 15

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาการตลาด  ภาคปกติ 15

โครงการพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ  โครงการจดัต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกจิ วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ ภาคปกติ 15

โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ 20



โครงการ คณะทีเ่ปดิรบั สาขาวิชา/หลักสูตรทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั

สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั TCAS รอบ 1 ปกีารศึกษา 2562 เปดิรบัสมคัรวันที ่1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเตมิทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th

โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 18
โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคปกติ 25

โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา ภาคปกติ 5
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีเคม ี ภาคปกติ 5
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์  ภาคปกติ 5
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์  ภาคปกติ 5
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ 5
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ 5
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถติิ  ภาคปกติ 10

โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา  ภาคปกติ 60
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา  ภาคปกติ 50
โครงการชา้งเผือก คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ 40
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยคุใหม ่คร้ังที่ 1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาพืชศาสตร์  ภาคปกติ 10
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยคุใหม ่คร้ังที่ 1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 10
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยคุใหม ่คร้ังที่ 1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาเขตสระแกว้ สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดีย ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาจติรกรรม  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมเีดีย)  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาออกแบบเซรามกิส์  ภาคปกติ 10
โครงการชา้งเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคปกติ 10


