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คุณสมบัติเฉพาะ 
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์   สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  และสํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
 ผู ้สมัครเข้าศึกษาของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์    สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   และสํานักวิชา
วศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จะตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  สายวทิย-์คณิต เท่านนั   

  
สํานักวชิาสหเวชศาสตร์   
        หลกัสูตรกายภาพบําบัด   
              ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  สายวทิย-์คณิต เท่านนั   
        หลกัสูตรเทคนิคการแพทย์ 

1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  สายวทิย-์คณิต เท่านนั   
2. ไม่เป็นบุคคลทีตาบอดสีอยา่งรุนแรง                                   

 
สํานักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
           หลกัสูตรอนามัยสิงแวดล้อม   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   และหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชน  

1.   ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  สายวทิย-์คณิต เท่านนั   
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

หรือ มีความผดิปกติทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
หมายเหตุ   ผูส้มคัรจะตอ้งไม่มีอาการตาบอดสีทงั  ขา้งทีไดรั้บการวนิิจฉยัแลว้ โดยมีใบรับรองแพทย ์       
                            
สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์    
      หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์   

1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  สายวทิย-์คณิต เท่านนั 
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

หรือมีความผดิปกติทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 TCAS62  4 416/742



สาํนกัวิชาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาไทย 02311061024 10 9.2.1
สาํนกัวิชาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาอาเซียนศึกษา 02311051028 0 9.2.1
สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 02312011016 100 2.1
สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 02312021017 50 2.1
สาํนกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นิติศาสตรบณัฑิต 02313021013 20 9.2.1
สาํนกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 02313031014 75 9.2.1
สาํนกัวิชาการจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 02321051002 15 6.1
สาํนกัวิชาการจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการโลจิสติกส์ 02321071003 20 6.1
สาํนกัวิชาการจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาดดิจิทลัและการสร้างแบรนด์ 02321061004 15 6.1
สาํนกัวิชาการจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการท่องเทียวและการโรงแรม                 02321041005 100 6.2.1
สาํนกัวิชาการจดัการ บญัชีบณัฑิต 02321011006 1 6.1
สาํนกัวิชาการจดัการ เศรษฐศาสตรบณัฑิต 02321031007 40 6.1
สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทลั 02322011040 20 9.2.1
สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการสารสนเทศและสือดิจิทลั 02322031041 25 9.2.1
สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม 02322051042 20 2.2
สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั 02322061043 25 2.2
สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขานวตักรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 02322081044 20 2.2
สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 02322071045 30 2.2
สาํนกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขานวตักรรมการเกษตรและการประกอบการ 02323011008 0 5
สาํนกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม 02323021009 50 5
สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิงแวดลอ้ม 02325021018 0 2.1

รอบท ี4

จาํนวนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
คณะทเีปิด สาขาวชิา/หลักสูตรทเีปิด รหัสคณะ/สาขา (11 หลัก)
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สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ 02324071019 5 3
สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 02324011020 5 3
สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 02324061021 0 3
สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 02324031022 2 3
สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 02324021023 5 3
สาํนกัวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑิต 02332001010 10 1.1
สาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขากายภาพบาํบดั 02335021033 20 1.1
สาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 02335011034 5 1.1
สาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรทวิภาษา) 02335031035 1 1.1
สาํนกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (อนามยัสิงแวดลอ้ม, อาชีวอนามยัและความปลอดภยั, สาธารณสุ 02336001038 20 1.1
สาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 02341041029 0 4
สาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศิลปบณัฑิต สาขาการออกแบบภายใน 02341031030 15 4
สาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 02341011031 15 4
สาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 02341021032 0 4
วิทยาลยันานาชาติ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมนวตักรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 02342021001 20 https://entry.wu.ac.th
วิทยาลยันานาชาติ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขากิจการสาธารณะ (หลกัสูตรนานาชาติ) 02342031002 0 https://entry.wu.ac.th
วิทยาลยันานาชาติ บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจดัการซพัพลายเชน (หลกั 02342021003 20 https://entry.wu.ac.th
วิทยาลยันานาชาติ นิติศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 02342041004 20 https://entry.wu.ac.th
วิทยาลยันานาชาติ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี(หลกัสูตรนานาชาติ) 02342051005 20 https://entry.wu.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
1.1 วทิยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา
2.1 วทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วทิยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 วทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยสีารสนเทศ TCAS62  4 418/742



3 วศิวกรรมศาสตร์
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
5 เกษตรศาสตร์
6.1 บริหารธุรกิจ พาณชิยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

       , มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวทิยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท ี1

https://entry.wu.ac.th

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์
6.2.1 การท่องเทยีวและโรงแรม รูปแบบท ี1
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