แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ ธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1/1
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ
รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. Portfolio

12

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5)

6

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

3. สถิติพ้นื ฐานของโรงเรี ยนที่ได้จากการ
สอบ O-NET ชั้น ม.6ของปี ที่ผ่านมา

12

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4. สอบสัมภาษณ์

6

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

12

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

8

สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน

6

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

6

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

12

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

/
1. Portfolio
2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5)

12
12

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

3. สถิติพ้นื ฐานของโรงเรี ยนที่ได้จากการ
สอบ O-NET ชั้น ม.6ของปี ที่ผ่านมา

12

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

4. สอบสัมภาษณ์

12

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส่ งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5)

15

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ คณิ ตศาสตร์

15

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

3. สอบสัมภาษณ์

5

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

15

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

5

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

10

สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน

15

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

15

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

15

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

5

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1/1
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

โครงการ
ส่ งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5)

10

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ คณิ ตศาสตร์

10

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3. สอบสัมภาษณ์

10
10
10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ

5

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5)

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. เป็ นนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติและได้รับรางวัล

6

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา

3

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

5. สอบสัมภาษณ์

3

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับผู้มีความสามารถทางด้ านกีฬา

/

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

10

สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน

6

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

5

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

6

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

5

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

รับผู้มีความสามารถทางด้ านกีฬา

/
1. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ
2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5)

2
2

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

3. เป็ นนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติและได้รับรางวัล

2

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

4. ทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา

2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

5. สอบสัมภาษณ์

2

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทุนการศึกษาช้ างเผือกสงขลานครินทร์ ฯ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

2. สอบสัมภาษณ์
3.รับ นร.สายวิทย์คณิ ต

5

รหัส
คณะ/สาขา

ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

โครงการ
ทุนการศึกษาช้ างเผือกสงขลานครินทร์ ฯ

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

Clearing House รอบที่ 1/1
รายละเอียด

จานวนรับ

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา
2. สอบสัมภาษณ์
3.รับ นร.สายวิทย์คณิ ต

5

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1/2
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ
เยาวชนร่ มศรีตรัง

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 4 หรื อ6 ภาคการศึกษา

60

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

50

3. สอบสัมภาษณ์
4.รับ นร.สายวิทย์ - คณิ ต

45
30
30

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

40
45
45
30
15
30

เยาวชนร่ มศรีตรัง

/
1. GPAX รวม 4 หรื อ6 ภาคการศึกษา
2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

40
40

3. สอบสัมภาษณ์
4.รับ นร.สายวิทย์ - คณิ ต

40
40
40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 4 หรื อ6 ภาคการศึกษา

40

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

40

3. สอบสัมภาษณ์

30
50
45
30

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มุ่งมั่นสู่ สงขลานครินทร์

/

70
45
45
45
40

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1/2
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา

โครงการ

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

มุ่งมั่นสู่ สงขลานครินทร์

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

1. GPAX รวม 4 หรื อ6 ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

40
40

3. สอบสัมภาษณ์

40
40
40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา

15

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

2 สอบสัมภาษณ์

15
5
20
15

1. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา
2 สอบสัมภาษณ์

20
20
20
20

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

เส้ นทางอาชีวศึกษาสู่ ร้ัวสงขลานครินทร์

เส้ นทางอาชีวศึกษาสู่ ร้ัวสงขลานครินทร์

/

/

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตั้งใจดีมีที่เรียน

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 5 หรื อ6 ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

2. สอบสัมภาษณ์

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

150
30
80
80
40
70
30
50
30
150

ตั้งใจดีมีที่เรียน

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

120

1. GPAX รวม 5 หรื อ6 ภาคการศึกษา
2 สอบสัมภาษณ์

เพชรนครินทร์

60
60
60
60
60

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

2. สอบสัมภาษณ์
3.รับ นร.สายวิทย์คณิ ต

20
30
10
45
45

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1/2
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ
เพชรนครินทร์

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

/
20

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

30
20
30
10
30
30

เพชรนครินทร์

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. GPAX รวม 5 หรื อ6 ภาคการศึกษา
2 สอบสัมภาษณ์

ลูกสงขลานครินทร์

1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10

ลูกสงขลานครินทร์

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา
2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

20
20
20
20
20

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

จานวนรับ

3. สอบสัมภาษณ์

เกษตรทายาท

10

/
1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา
2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์

40

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1/2
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ
ฐานวิทยาศาสตร์

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

/
10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

10

3. สอบสัมภาษณ์

10
10
10
10

1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา
2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

5
5

สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

ฐานวิทยาศาสตร์

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

3 สอบสัมภาษณ์

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 2
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

โครงการ
รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

1.คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
2. สอบสัมภาษณ์

สอวน.

1. GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา(ม.4-ม.6)

สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

4. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

3. หนังสื อรับรองผ่านการเข้าค่าย สอวน.

สอวน

84
84
84
84
84

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

จานวนรับ

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียด

1
1
9
1
2
9
1
1
1
1
9

/

7

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 2
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ
วมว.

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

จานวนรับ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. เป็ นนักเรี ยนภายใต้โครงการห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์

45

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

2. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

5

3. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

วมว.

25
20
5
5
5
15
ไม่จากัด
ไม่จากัด
15

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

รหัส
คณะ/สาขา

รายละเอียด

1. เป็ นนักเรี ยนภายใต้โครงการห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์

15

2. GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา
3. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ คณิ ตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ

2
5

4. สอบสัมภาษณ์

5
5

Clearing House รอบที่ 3
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา

โครงการ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

จานวนรับ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

1.GAT/PAT
2. 9 วิชาสมัญ
3.สอบสัมภาษณ์

40
40
35
10
40
45
20
20
40
30
10

1.GAT/PAT
2. 9 วิชาสมัญ
3.สอบสัมภาษณ์

10
10
10
10
10

/

รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 4
ชื่ อคณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ
Admission

รับ/ไม่ ใช้ วชิ า
รับ เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. GPAX

24

สาขาวิชาทรัพยากรประมง

2. O-NET

12

สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

3. GAT/PAT

16

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

4. สอบสัมภาษณ์

24

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

24

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

16

สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน

12

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

12

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

12

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

12

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

24

ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

Admission

/

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

1. GPAX

24

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2. O-NET

24

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

3. GAT/PAT

24

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

4. สอบสัมภาษณ์

24

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

24

