
 
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 

(เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 2 

ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 2565 และรอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 

ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 2             

รอบ 2 โควตา (Quota) และรอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) เพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา จํานวนรับ 

รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงท่ี 2 

1 มัณฑนศิลป 20 

2 ศึกษาศาสตร 10 

รอบ 2 โควตา (Quota) 

1 ศึกษาศาสตร 25 

รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 

1 ศึกษาศาสตร 25 

  รวมทั้งสิ้น 80 

หมายเหต ุ:  -  ดู ร ายละ เ อียดหลั กสู ตรระดับปริญญาบัณ ฑิต ไดที่ เ ว็ บ ไซต  https: / /admission. su.ac. th                            

และ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต https://reg.su.ac.th 

- ผูผ านการคัด เลือกตองยืนยันสิทธิ์ การ เขาศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บ ไซต                    

https://student.mytcas.com ตามชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 

(เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 

 

จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 

(โครงการพิเศษ) หมายความวา โครงการท่ีมีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัด

การศกึษาตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพิ่ม

พิเศษมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานงบประมาณและการดําเนินงาน 

รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงท่ี 2 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะมัณฑนศิลป 20 

โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบและสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                  5 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   5 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา   5 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ)                                          5 

คณะศึกษาศาสตร 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 10 

 

รอบ 2 โควตา (Quota) 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะศึกษาศาสตร 25 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (โครงการพิเศษ) 15 

 

รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะศึกษาศาสตร 25 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (โครงการพิเศษ) 15 
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รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงท่ี 2 

คณะมัณฑนศิลป 

โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบและสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป                               

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                      จํานวนรับ 5 คน                

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ                                                  จํานวนรับ 5 คน 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                                       จํานวนรับ 5 คน 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพเิศษ)                                 จํานวนรับ 5 คน                

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีกําลังศกึษา หรือ สําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ หรือเทียบเทา  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED  

2. เปนผูมีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ 

วิธีการคัดเลือก 

1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟมผลงาน ผูสมัครตองมีคะแนนผานเกณฑไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน ของคะแนน

แฟมผลงานในแตละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและทดสอบเพ่ือยืนยันแฟมผลงาน (Portfolio) 

2. การสอบสัมภาษณ 

2.1 สอบสัมภาษณ วันท่ี 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ คณะมัณฑนศิลป วังทาพระ กรุงเทพมหานคร   

2.2 ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟมผลงาน (Portfolio) 

2.3 สัมภาษณประกอบการพิจารณาแฟมผลงาน (Portfolio) 

เอกสารประกอบการสมัคร 

ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตที่ เว็บไซต https://admission.su.ac.th กรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรมใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ใหสมบูรณครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันขอมูล

การสมัครสอบ 

ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟมผลงาน (Portfolio) จัดทําดวยตนเองที่มีคุณภาพ

แสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 สงทางไปรษณียแบบ EMS เทานั้น โดย

เรียงรายละเอียดในแฟมผลงาน ตามลําดับดังนี ้ 

1. ใบสมคัรที่สั่งพิมพจากระบบการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th บนกระดาษขาวขนาด A4  

2. แบบประวัติผูสมัคร พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอรมเอกสารหมายเลข 1) 

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) หรือเทียบเทา      

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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5. ผลงานการออกแบบตามอิสระ ขนาดไมเล็กกวา A3 ดังนี้  

(1) ผลงานวาดเสน (Drawing) จํานวนไมต่ํากวา 5 ผลงาน 

(2) ผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่สมัคร จํานวนไมต่ํากวา 5 ผลงาน 

โดยผูสมัครสามารถสงเปนสําเนาภาพถายผลงาน ขนาด A3 ที่จัดทําผลงานดวยตนเอง 

หมายเหตุ : โดยผูผานเกณฑคัดเลือกจะตองนําผลงานจริง มานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณพิจารณาเปน

ขั้นตอนสุดทายอีกครั้งหนึ่ง 

การจัดสงเอกสาร 

1. ใหผูสมัครจัดสงใบสมัครที่ดําเนินการสมัครและสั่งพิมพทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th พรอมทั้ง

เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณียแบบ EMS เทานั้น (เอกสาร 1 ซองตอผูสมัคร 1 คน) โดยจาหนา

ซองเอกสารดังรายละเอียดดานลาง 

2. กําหนดสงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูสง 

---------------------------------- 

---------------------------------- 

----------------------------------                                          กรุณาสง   

                                                                          รอบ 1 ชวงที่ 2 การรับนักศึกษาดวย Portfolio คณะมัณฑนศิลป 

ไดสงผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ตองการเลือกสมัคร

เขาศึกษา (เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น) 

              (   )    ออกแบบภายใน 

              (   )   ออกแบบผลิตภัณฑ 

           (   )   ประยุกตศลิปศกึษา 

           (   )   ออกแบบแฟชั่น 

                             โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบ                    

                             และสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2566 

                        

                       สํานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป  

                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   

                       31 ถ.หนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 

                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

                       10200 
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เอกสารหมายเลข 1  

   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 | รอบ 1 ชวงที่ 2 

                         โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบ และสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป  

 

สาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษา (เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น)    

                   (   )  ออกแบบภายใน  (   )  ประยุกตศิลปศกึษา  

                   (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ  (   )  ออกแบบแฟชั่น  
 

ขอมูลเบื้องตน 

ผูสมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_____________________________________________ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ป เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได _________________________ E-mail ของผูสมัคร ________________________________________    

ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก บานเลขที่ ____________อาคาร/หมูบาน ____________________________ หมูท่ี ____________ 

ตําบล/แขวง ________________________ อําเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________

รหัสไปรษณีย_________________  

ขอมูลการศึกษา 

ผูสมัครสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาแลว  

(   )  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อป พ.ศ. ____________  

(   )  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือป พ.ศ. _________________ 

       คอื หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________ 

หรือ  

ผูสมัครกําลังศึกษา  

(   )  กําลังศึกษาอยูในปสุดทาย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(   )  กําลังศึกษาอยูในปสุดทายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศกึษาเทียบเทากับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

       คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________ 

ทั้งน้ี ขาพเจาสําเร็จการศึกษา/กําลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________  

หมูท่ี ___________ ตําบล/แขวง _________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________________  

จังหวัด ______________________________________ รหัสไปรษณีย___________________________________________________ 
 

แฟมสะสมผลงานท่ีสงสมัคร ประกอบดวย 

1. ผลงานวาดเสน    จํานวน ________________________ ชิ้น 

2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จํานวน ________________________ ชิ้น 
 

การรับรองผลงาน 

ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูจัดทําผลงานทุกชิ้นท่ีปรากฎในแฟมผลงานนี้ดวยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบวา ขาพเจาไมไดเปนผู

สรางสรรคผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ขาพเจายินดีใหคณะมัณฑนศลิปตัดสิทธิการรับเขาศึกษา โดยไมมีขอรองเรียนใดๆ 
 

ลงชื่อ____________________________________ 

                                                                                                                       ผูสมัคร 

                    วันที_่_ __ - __ __ - __ __ __ __ 

 

รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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คณะศึกษาศาสตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา                                          จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีกําลังศกึษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6   

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED   

2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพคร ู

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาค

การศกึษาตน)   

4. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา             

(ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาตน)   

วิธีการคัดเลือก  

1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)       คาน้ําหนัก 50% 

1.1 รูปแบบแฟมสะสมผลงาน จํานวนไมต่ํากวา 15 หนา (รวมปก คํานํา สารบัญ) ขนาด A4  

1.2 หัวขอผลงาน เอกสาร หลักฐานใน portfolio ประกอบดวย 

1) สําเนาใบ ปพ.1 ขอมูลสวนบุคคล เกียรติบัตร หลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรม รางวัลที่

ไดรับ  

2) ผลงานดานวิทยาศาสตร หรือที่เก่ียวของ ชิ้นงานที่แสดงถึงความสามารถ/ความสนใจที่มีตอ

วิทยาศาสตร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การแสดงผลงาน (สามารถใช Link หรือ QR code แนบ

มาเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลได) 

3) ความเรียงเก่ียวกับตนเอง ที่แสดงถึงความสนใจ ความคาดหวัง ที่จะเขาศึกษาตอในหลักสูตร

วิทยาศาสตรศึกษา (ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) 

2. ใชคะแนน  

2.1 วิชาความถนัดทางวิชาการ (TPAT) 

1) วิชา 50 ความถนัดครศุาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5)   คาน้ําหนัก 30% 

3. สอบสัมภาษณ          คาน้ําหนัก 20% 

3.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. เปนตนไป  

โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. สถานที่ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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2.1 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ  

1) ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ (สําเนา) 

2) ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (สําเนา) 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน

ขนาด A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาบัตรประชาชน  

3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)  

การจัดสงเอกสาร  

1. อัพโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 

2. กําหนดสงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
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รอบ 2 โควตา (Quota) 

คณะศึกษาศาสตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา                                          จํานวนรับ 10 คน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (โครงการพิเศษ)                     จํานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีกําลังศกึษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6   

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED   

2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพคร ู

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาตน)   

4. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา            

(ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาตน)   

วิธีการคัดเลือก  

1. ใชคะแนน  

1.1 วิชาความถนัดทางวิชาการ (TPAT) 

1) วิชา 50 ความถนัดครศุาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5)   คาน้ําหนัก 60% 

2. สอบสัมภาษณ          คาน้ําหนัก 40% 

2.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.  

โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. สถานที่ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.2 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ  

1) ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ (สําเนา) 

2) ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (สําเนา) 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน

ขนาด A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาบัตรประชาชน  

3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)  

การจัดสงเอกสาร  

1. อัพโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 

2. กําหนดสงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

หมายเหตุ : ผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษแลว ไมสามารถเปลี่ยนเปนนักศึกษาโครงการปกติได 
ยกเวนนักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 
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รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 

คณะศึกษาศาสตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา                                          จํานวนรับ 10 คน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (โครงการพิเศษ)                     จํานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศกึษาในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6   

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED   

2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก  

1. ใชคะแนน   

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 

1) วิชา 90 ความถนัดท่ัวไป (TGAT)     คาน้ําหนัก 30% 

1.2 ความถนัดวิชาการ (TPAT)                         

1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร (TPAT3)  คาน้ําหนัก 40% 

2) วิชา 50 ความถนัดครศุาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5)              คาน้ําหนัก 30% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ  

หมายเหตุ : ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษแลว ไมสามารถเปลี่ยนเปนนักศึกษาโครงการปกติได 

ยกเวนนักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 

 


