
โครงการ คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร จ านวนรับ

แอดมิชชั่น คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 2
แอดมิชชั่น คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 35
แอดมิชชั่น คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาคปกติ 60
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ 29
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 25
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ 60
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ 70
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพเิศษ 70
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ 70
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภมูิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 100
แอดมิชชั่น คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภมูิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพเิศษ 100
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ 30
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แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยว ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยว ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบญัชีบณัฑิต ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว หลักสูตรบญัชีบณัฑิต ภาคพเิศษ 30
แอดมิชชั่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิน่ ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิน่ ภาคพเิศษ 20
แอดมิชชั่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพเิศษ 20
แอดมิชชั่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 50
แอดมิชชั่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ 80
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 60
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 50
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ 60
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ 60
แอดมิชชั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 20
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แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 12
แอดมิชชั่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ 25
แอดมิชชั่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลักสูตร2ภาษา) ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น คณะดนตรีและการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร4ป)ี ภาคปกติ* 3
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร4ป)ี ภาคปกติ* 4
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร4ป)ี ภาคปกติ* 5
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร4ป)ี ภาคปกติ* 3
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร4ป)ี ภาคปกติ 8
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ (หลักสูตร4ป)ี ภาคปกติ* 4
แอดมิชชั่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร5ป)ี ภาคปกติ 2
แอดมิชชั่น คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ 28
แอดมิชชั่น คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ 28
แอดมิชชั่น คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร5ป)ี ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ 35
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ภาคปกติ 45
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ 10
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แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศิลปแ์ละการออกแบบ ภาคปกติ 5
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ 10
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิ กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ10
แอดมิชชั่น คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั ภาคปกติ 16
แอดมิชชั่น คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ 35
แอดมิชชั่น คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบรีุ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ภาคปกติ 60
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 70
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพชื) ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบรีุ สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ 20
แอดมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ 15
แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพชืศาสตร์ ภาคปกติ 35
แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 35
แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ 35
แอดมิชชั่น โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ 30
แอดมิชชั่น โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ 30
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แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพชืศาสตร์ ภาคปกติ 50
แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ 50
แอดมิชชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ 25
แอดมิชชั่น โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ 40
แอดมิชชั่น โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ 40


