ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

เปิดสอน ณ ศูนย์แม่รมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3

การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
เกษตรศาสตร์

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

60
60
60

2
2
2

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

4

คณิตศาสตร์

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คานวณ

5

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2  PAT5

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2  PAT5

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2  PAT5

 V-NET

 V-NET

 V-NET

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  PAT1  PAT5
 V-NET

6

เคมี

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

7

จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

ศศ.บ. ครุศาสตร์

50

1

วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คานวณ

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

8

จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)

ศศ.บ. ครุศาสตร์

50

1

วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คานวณ

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

9

ชีววิทยา

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

10 ดนตรีศึกษา

หน้าที่ 1

สายสามัญ
สายอาชีพ

 PAT1  PAT5

 PAT1  PAT2  PAT5

 PAT1  PAT2  PAT5

 GAT1  PAT5
 V-NET

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่
11 นาฏศิลป์

สาขาวิชา

หลักสูตร
ค.บ.

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่
60

2

คุณสมบัติ
การรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  PAT5
 V-NET

12 พลศึกษา

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

 PAT5

13 ฟิสิกส์

ค.บ.

ครุศาสตร์

30

1

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1  PAT2  PAT5

14 ภาษาจีน

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

15 ภาษาไทย

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  PAT5

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  PAT5

 V-NET

 V-NET

16 ภาษาอังกฤษ

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

17 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

วิทย์-คณิต

18 ศิลปศึกษา

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  PAT5  PAT6
สายอาชีพ  V-NET

19 สังคมศึกษา

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

 PAT5

20 อุตสาหกรรมศิลป์

ค.บ.

ครุศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

 PAT1  PAT2  PAT5

หน้าที่ 2

ม.6 และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สายสามัญ  GAT2  PAT5
สายอาชีพ สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1  PAT2  PAT5

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
21 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
22 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

50
50

1
1

วิทย์-คณิต ศิลป์-คณิต ศิลป์-เกษตร สายสามัญ
ปวช.เกษตร
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2

วิทย์-คณิต ศิลป์-คณิต ศิลป์-เกษตร สายสามัญ
ปวช.เกษตร
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2

 V-NET

 V-NET

23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

50

1

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1  PAT2

24 สัตวศาสตร์

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

50

1

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1  PAT2

หน้าที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

25 การท่องเที่ยว

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

150

3

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1
สายอาชีพ  V-NET

26 การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

27 ดนตรีสากล

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
สายอาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

28 ดุรยิ างค์ไทย

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1

29 นิติศาสตร์

น.บ.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

2

รับทุกแผนการเรียน

 V-NET

 V-NET

30 ภาษาเกาหลี

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

31 ภาษาจีน

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

90

3

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1
 V-NET

32 ภาษาญีป่ ุ่น

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

90

3

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
สายอาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

33 ภาษาไทย

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
สายอาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

34 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
สายอาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

หน้าที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

35 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่
60

2

คุณสมบัติ
การรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT2
 V-NET

36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

60

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

37 ภูมิสารสนเทศ

วท.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1

38 รัฐประศาสนศาสตร์

รป.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

2

รับทุกแผนการเรียน

 V-NET

 V-NET

39 วัฒนธรรมศึกษา

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ  V-NET

40 สารสนเทศศาสตร์

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

41 ศิลปะและการออกแบบ

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

1

หน้าที่ 5

รับทุกแผนการเรียน

 GAT1
 V-NET

สายสามัญ  GAT1  PAT6
สายอาชีพ  V-NET

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

42 การจัดการ (4 ปี)

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่
80

2

43 การจัดการ (เทียบโอนฯ)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

40

1

44 การตลาด (4 ปี)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

120

3

45 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
46 การบัญชี (4 ปี)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ
บช.บ. วิทยาการจัดการ

100
60

2
2

คุณสมบัติ
การรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน

รับทุกแผนการเรียน

 GAT1  GAT2  PAT1

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คณิต/
/ปวช.บัญชี

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2  PAT1

สายสามัญ สายอาชีพ  V-NET

อนุปริญญา/ปวส.บัญชี

48 การเป็นผู้ประกอบการ

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

40

1

รับทุกแผนการเรียน

50 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (เทียบโอนฯ)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

40

1

51 ธุรกิจระหว่างประเทศ

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

40

1

หน้าที่ 6

 V-NET

สายสามัญ
สายอาชีพ

รับทุกแผนการเรียน

2

2

 GAT1  GAT2

 GAT1  GAT2

60

80

สายสามัญ
สายอาชีพ

สายสามัญ
สายอาชีพ

บช.บ. วิทยาการจัดการ

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน สายสามัญ สายอาชีพ  V-NET

47 การบัญชี (เทียบโอนฯ)

49 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (4 ปี)

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก

สายสามัญ
สายอาชีพ

รับทุกแผนการเรียน/ปวช.พาณิชย์/ สายสามัญ
ปวช.บริหารธุรกิจ
สายอาชีพ

 V-NET

 V-NET

 V-NET

 GAT1  GAT2
 V-NET
 GAT1  GAT2  PAT1
 V-NET

อนุปริญญา/ปวส.ทุกแผนการเรียน สายสามัญ สายอาชีพ  V-NET
รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2
 V-NET

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

52 ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1)
เรียนที่ประเทศไทย 3 ปี และประเทศจีน 1 ปี

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

30

1

ศิลป์-ภาษาจีน

53 นิเทศศาสตร์

นศ.บ. วิทยาการจัดการ

120

4

รับทุกแผนการเรียน

54 เศรษฐศาสตร์

ศ.บ.

วิทยาการจัดการ

100

2

หน้าที่ 7

วิทย์-คณิต, ศิลป์-คณิต

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ สายสามัญ
สายอาชีพ

 PAT7.4

 GAT1  GAT2
 V-NET

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

55 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
56 ภาษาจีนธุรกิจ
57 การจัดการธุรกิจนานาชาติ
58 การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ
ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ
บธ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ
บธ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่
105
70
70
70

3
2
2
2

หน้าที่ 8

คุณสมบัติ
การรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สายสามัญ
สายอาชีพ

รับทุกแผนการเรียน/มีพื้นฐานภาษาจีน สายสามัญ
สายอาชีพ
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

 GAT2
 V-NET
 GAT1  GAT2  PAT7.4
 V-NET

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT2

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT2

 V-NET

 V-NET

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

59 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่
70

2

คุณสมบัติ
การรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  PAT1
 V-NET

60 การออกแบบผลิตภัณฑ์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1  PAT4
สายอาชีพ  V-NET

61 คณิตศาสตร์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

62 คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

รับทุกแผนการเรียน

63 คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1

 PAT1  PAT2

 V-NET

 V-NET

64 เคมี

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1  PAT2

65 ชีววิทยา

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1  PAT2

66 เทคโนโลยีเซรามิก

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

รับทุกแผนการเรียน

67 เทคโนโลยีวศิ วกรรมการก่อสร้าง
68 เทคโนโลยีวศิ วกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ)

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70
35

2
1

หน้าที่ 9

รับทุกแผนการเรียน
ปวส. หรือเทียบเท่า
(ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา)

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2  PAT3

 V-NET

 V-NET

สายสามัญ สายอาชีพ  V-NET

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

69 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50
70

1
2

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รับทุกแผนการเรียน/ปวช.สถาปัตย์/ สายสามัญ
ปวช.ก่อสร้าง
สายอาชีพ
รับทุกแผนการเรียน

71 ฟิสิกส์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

วิทย์-คณิต

72 วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70

2

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ
สายอาชีพ

 GAT1  GAT2  PAT4
 V-NET
 GAT1
 V-NET

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ สายสามัญ
สายอาชีพ

 PAT1  PAT2

 GAT1  PAT1
 V-NET

73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70

2

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT2

74 สถิติประยุกต์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

1

วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คานวณ

สายสามัญ  GAT1  GAT2
สายอาชีพ -

 PAT1

75 สาธารณสุขชุมชน

ส.บ.

70

2

วิทย์-คณิต

สายสามัญ  GAT1  PAT2
สายอาชีพ -

4,690

129

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

หน้าที่ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ตารางกาหนดคะแนนที่ใช้ในการรับนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนรับ หมู่

คุณสมบัติ
การรับสมัคร

คะแนนทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

เปิดสอน ณ วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
76 การประถมศึกษา

ค.บ.

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

30

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1
สายอาชีพ  V-NET

77 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วท.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

35

1

รับทุกแผนการเรียน

สายสามัญ  GAT1
สายอาชีพ  V-NET

65
4,755

2
131

รวม
รวมทั้งหมด

หน้าที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

