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เขต                 รายละเอยีด       

ม.อบุลราชธานี 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

210 1-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ คณะนติศิาสตร ์
คณะรัฐศาสตร ์

ม.ขอนแกน่ 
คณะเทคโนโลย ี 22 21-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 160 27-ม.ิย.-57 คลกิทีน่ี่ 
วศิวกรรมศาสตร ์ 135  3-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.เกษตรศาสตร ์

โครงการจัดตัง้ภาควชิา 

ไมร่ะบ ุ 10-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 
อตุสาหกรรมบรกิารและ
นวตักรรมภาษา 
คณะศลิปศาสตร์แ์ละ
วทิยาศาสตร ์(กําแพงแสน) 
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยา
ศาสตร 

ไมร่ะบ ุ 7-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาคพเิศษ (กําแพงแสน) 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร ภาค
พเิศษ 129 4-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรช์วีภาพ
และเทคโนโลย ี
(นานาชาต)ิ คณะวทิยาศาสตร ์

60 9-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.ธรรมศาสตร ์

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
สาขาวชิาออกแบบหัตถ
อตุสาหกรรม (ศนูยลํ์าปาง) 

30 16-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี ่

สาขาปรัชญา การเมอืง และ
เศรษฐศาสตร ์(ศนูยลํ์าปาง) 
วทิยาลยัสหวทิยาการ 

30 4-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

สาขาปรัชญา การเมอืง และ
เศรษฐศาสตร ์(ทา่พระจันทร)์ 
วทิยาลยัสหวทิยาการ 

30 4-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.บรูพา 

คณะโลจสิตกิส ์ภาคปกต ิและ 
ภาคพเิศษ (หลกัสตูร 4 ปี)  48 24-ม.ิย.-57 คลกิทีน่ี่ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(ภาคพเิศษ) 100 

16-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

คณะการจัดการทอ่งเทีย่ว 
(ภาคพเิศษ) 140 

คณะภมูสิารสนเทศศาสตร ์
(ภาคพเิศษ) 80 

คณะวทิยาการสารสนเทศ 
(ภาคพเิศษ) 60 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์(ภาค
พเิศษ) 60 

คณะโลจสิตกิส ์(ภาคพเิศษ) 45 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ภาค
พเิศษ) 50 

คณะศกึษาศาสตร ์(ภาคพเิศษ) 40 
วทิยาลยันานาชาต ิ(ภาคปกต)ิ 110 

ม.มหาสารคาม 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 420 10-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

คณะการบญัชแีละการจัดการ 530 15-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ ไมร่ะบ ุ 15-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.วลยัลกัษณ์ 

สาํนักวชิาวทิยาศาสตร ์ 30 

2-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

สาํนักวชิาศลิปศาสตร ์ 210 
สาํนักวชิาการจัดการ  380 
สาํนักวชิาสารสนเทศศาสตร ์ 310 
สาํนักวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร  125 

สาํนักวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
ทรัพยากร 210 

สาํนักวชิาสหเวชศาสตรแ์ละ
สาธารณสขุศาสตร ์ 120 

สาํนักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 30 
สาํนักวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ  60 

ม.ศลิปากร 

คณะมัณฑณศลิป 30 30-ม.ิย.-57 คลกิทีน่ี่ 
คณะสตัวศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
(เพชรบรุ)ี  

50 18-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.อบุลราชธานี 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 70 

1-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ คณะนติศิาสตร ์ 80 
คณะรัฐศาสตร ์ 60 

ม.เกษตรศาสตร ์

คณะเทคนคิการสตัว
แพทยศาสตร ์(ภาคพเิศษ) 24+ 2-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาภมูศิาสตร ์ภาคพเิศษ 
คณะสงัคมศาสตร ์

100 6-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 
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ภาควชิาจติวทิยา คณะ
สงัคมศาสตร ์ (ภาคพเิศษ) 120 2-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

คณะเศรษฐศาสตร ์(วทิยาเขต
ศรรีาชา - ภาคพเิศษ) 50 15-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.ธรรมศาสตร ์

หลกัสตูรการวจัิยทางสงัคม 
120  30 ม.ิย. 57    คลกิทีน่ี่ คณะสงัคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา 
สาขาวชิาการจัดการมรดก
วฒันธรรม และอตุสาหกรรม
สรา้งสรรค ์วทิยาลัยนวตักรรม 

 ไมร่ะบ ุ  15-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.เทคโนโลยสีรุ
นาร ี

สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาโทร
นกิส ์ 60 3-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

คณะเศรษฐศาสตร ์(นานาชาต)ิ 20 
4-ก.ค.-57 

คลกิทีน่ี่ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
(นานาชาต)ิ 35 คลกิทีน่ี่ 

ม.เกษตรศาสตร ์

สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
ภาคพเิศษ ไมร่ะบ ุ 1-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 
(วทิยาเขตบางเขน) 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาคพเิศษ (วทิยาเขต
กําแพงแสน) 

ไมร่ะบ ุ 7-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

สาขาภมูศิาสตร ์ภาคพเิศษ 
คณะสงัคมศาสตร ์ ไมร่ะบ ุ 6-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

ม.มหดิล 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
10 

5-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

(สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
อาหาร) 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

20 
(สาขาวชิาชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์) 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

20 (สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การเกษตร) 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

10 
(สาขาวชิาธรณีศาสตร)์ 
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

30 
(สาขาวชิาการจัดการ) 
หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑติ 

30 (สาขาวชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้มและการจัดการภัย
พบิตั)ิ  
หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 30 

ม.ศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ผลติภัณฑก์ารเกษตร 25 

15-ก.ค.-57 คลกิทีน่ี่ 

คณะแพทยศาสตร ์ 4 
คณะวัฒนธรรมสิง่แวดลอ้มและ
การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 12 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 63 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 60 
คณะสงัคมศาสตร ์ 30 
วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 60 
สาํนักวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละ
นโยบายสาธารณะ 10 

ม.เชยีงใหม ่

สาขาวชิาวศิวกรรมระบบ
สารสนเทศและเครอืขา่ย 
(หลกัสตูรสองภาษา) คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์

30 

30-ม.ิย.-57 

คลกิทีน่ี่ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาการจัดการสมัยใหม่
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ศนูยลํ์าพูน) 

30 คลกิทีน่ี่ 
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