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๑.๓ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การรับสมัคร
ระบบ TCAS 64

คณะ/หลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร /
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)
คณะวิทยาศาสตร
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะนิติศาสตร
คณะศิลปศาสตร
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร
-หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร
-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยศิลปะการแสดง
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ
(บริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.)
-หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชา

เปดการเรียน
การสอน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมยานยนต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนิเมชันและสื่อสรางสรรค
ธุรกิจดิจิทัล

ปกติ
ปกติ/สมทบ
ปกติ/สมทบ
ปกติ
ปกติ/สมทบ
ปกติ/สมทบ
ปกติ/สมทบ
ปกติ

รับตรง

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
รอบ 1
Portfolio

รอบ 3
Admission Admission
1
2

ปกติ
ปกติ





















































การบัญชี
การเงินและการลงทุน
การตลาด
การจัดการทั่วไปและการประกอบการ
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
นิติศาสตร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอก การประชาสัมพันธ /
การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล/
ภาพยนตร โทรทัศน และ สื่อดิจิทัล

ปกติ/ค่ํา/สมทบ
ปกติ/ค่ํา
ปกติ/ค่ํา/สมทบ
ปกติ/ค่ํา/สมทบ
ปกติ/ค่ํา/สมทบ
ปกติ/ค่ํา





























ปกติ/ค่ํา
ปกติ
ปกติ

















ปกติ









การปกครอง

ปกติ/สมทบ









ดนตรีและศิลปะการแสดง
ธุรกิจระหวางประเทศ
การบริหารการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

ปกติ
ปกติ




-

-

-







ปกติ









ปกติ
ปกติ
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