
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะวศิวกรรมศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์    

คณะ / วทิยาลยัคณะ / วทิยาลยัคณะ / วทิยาลยัคณะ / วทิยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วฒุทิีจ่ะรบัวฒุทิีจ่ะรบัวฒุทิีจ่ะรบัวฒุทิีจ่ะรบั    เกรดฉลีย่เกรดฉลีย่เกรดฉลีย่เกรดฉลีย่    
 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม              

หลักสูตร 2 ปี ต่อเน่ือง   
 
 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (ภาคปกติ) 

2 

ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขางานเคร่ืองมือกล, 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างท่อและประสาน, 
ออกแบบการผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา, 
เขียนแบบเคร่ืองกล, ช่างแม่พิมพ์พลาสติก, ช่างแม่พิมพโ์ลหะ 
ช่างผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์  และช่างแม่พิมพ์อัญมณี 

ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล  (ภาคปกติ)  2 ปวส.สาขาวิชาเคร่ืองกล ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
หลักสูตร 4 ปี        

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 4 
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสํารวจ และช่าง
เทคนิคสถาปัตยกรรม 
หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย ์- คณิต 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

    

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (ภาคปกติ) 2 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต 

 
ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 

2.35 
ปวช.ไม่ตํ่ากวา่

2.75 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 2 
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และช่าง
เคร่ืองมือวัด 
หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย ์- คณิต 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (ภาคปกติ) 2 

ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า
การส่ือสาร, ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ช่างแมคคาทรอนิกส์, 
ช่างโทรคมนาคม, ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่าง
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือ (ม.6) วิทย-์คณิต 
 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

 

     

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ภาคปกติ) 2 
ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบํารุง, สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาเคร่ืองกล, สาขาวิชาไฟฟา้และเล็กทรอนิกส์ 
หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย ์– คณิต 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

 

                      

 



2 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วทิยาลยัวทิยาลยัวทิยาลยัวทิยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วฒุทิีจ่ะรบัวฒุทิีจ่ะรบัวฒุทิีจ่ะรบัวฒุทิีจ่ะรบั    เกรดฉลีย่เกรดฉลีย่เกรดฉลีย่เกรดฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม              

หลักสูตร 4  ป ี                                 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ภาคปกติ) 2 

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
ช่างไฟฟ้ากําลัง, 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างโทรคมนาคม , ช่างแมคคาทรอนิกส์ 
และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย ์- คณิต 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

     

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  (ภาคปกติ) 

4 
 
 
 

ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, 
ช่างไฟฟ้ากําลัง,  ช่างไฟฟา้ส่ือสาร และช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย ์– คณิต 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม  (ภาคปกติ) 2 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต, คณิต - อังกฤษ 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคปกติ) 2 
ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองกล, สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบํารุง, 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) วิทย ์– คณิต 

ม.6 ไม่ตํ่ากว่า 
2.35 

ปวช.ไม่ตํ่ากวา่
2.75 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด        26262626              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       3 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะบรหิารธรุกจิคณะบรหิารธรุกจิคณะบรหิารธรุกจิคณะบรหิารธรุกจิ    

คคคคณะ / วทิยาลยัณะ / วทิยาลยัณะ / วทิยาลยัณะ / วทิยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา + กจิกรรมกฬีา + กจิกรรมกฬีา + กจิกรรมกฬีา + กจิกรรม        

หลักสูตร เทียบโอน         

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) 
5 
 

ปวส.การบัญชี 2.50 

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) 
5 
 

ปวส. บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา 2.50 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (ภาคปกติ) 
 

5 
ปวส. บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา 2.50 

สาขาวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาคปกติ) 

5 
 

ปวส. บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา 2.50 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (ภาคปกติ) 5 ปวส.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 2.50 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ) 
 

5 
ปวส. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 2.50 

หลักสูตร 4 ปี          

สาขาวิชาการบัญชี 
  

5 
 

2.50 

สาขาวิชาการตลาด 
  

5     ม.6 ทุกแผนการเรียน   2.50 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
5 
      ปวช. ทุกแผนกวิชา 2.50 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
5 

   2.50 

รวมยรวมยรวมยรวมยอดอดอดอด    50505050              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะศลิปศาสตร์คณะศลิปศาสตร์คณะศลิปศาสตร์คณะศลิปศาสตร์    

คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วทิยาลยัวทิยาลยัวทิยาลยัวทิยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม              

หลักสูตร 4 ปี  เทียบโอน         

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) 
  

2 ปวส.อาหารและโภชนาการ 2.00 

หลักสูตร 4 ปี         

สาขาวิชาการโรงแรม (ภาคปกติ) 
 

2 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 

สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ภาคปกติ) 
 

2 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
(ภาคปกติ) 

 
2 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (ภาคปกติ) 
 

2 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 

สาขาวิชาธุรกจิคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) 
 

2 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    12121212              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะ / วทิยาลยัคณะ / วทิยาลยัคณะ / วทิยาลยัคณะ / วทิยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บัวฒุทิีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน         

หลักสูตร 4 ปี          

สาขาวิชาการผังเมือง  (ภาคปกติ) 
 

10 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ (ภาคปกติ) 
 

3 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2.50 

สาขาวิชาจิตรกรรม  (ภาคปกติ) 
 

7 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2.50 

หลักสูตร 5 ปี       

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาคปกติ) 
 

6 
ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม และ ม.6 วิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต 

ม.6  2.50 
ปวช. 2.75 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    26262626              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 คณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

  ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

 หลักสตูร 5 ปี    

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
(ภาคปกติ) 

2 
   

  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (ภาคปกติ) 

4 
     

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม(ภาคสมทบ) 

2 
 

    ปวช. สายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 
หรือ ม.6 วิทย์-คณิต ศิลป์-คณติศาสตร ์  ม.6  2.50 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(ภาคปกติ) 

2 
    ปวช. 2.50 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
(ภาคปกติ) 

4 
     

 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
(ภาคสมทบ) 

2 
     

 รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    16161616              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

คณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปวส. กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

สาขาวิชาการบัญชี 
10 

 
ปวช. การบัญชี 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

สาขาวิชาการตลาด 
6 
 

ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา, ม.6 หรือเทียบเท่า 
 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10 

 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา, ม.6 หรือเทียบเท่า 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

 
 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ์
  
  

 
 

6 
 

ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร,์ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส,์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร,ช่าง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม,ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้ากําลัง, 
ช่างโทรคมนาคม,ช่างอิเล็กทรอนิกส,์ช่างแมคคาทรอ
นิกส,์ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

  
 
 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

  
  

  
 

      

สาขาวิชาช่างกลเกษตร 6 
  

ปวช. ช่างกลเกษตร ,เทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร
ช่างยนต์,ช่างเช่ือมโลหะ, ช่างกลโรงงาน หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

         
 
สาขาวิชาช่างยนต ์

 
10 

ปวช.ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต,์  เครื่องกลเรือ,     
ช่างกลเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องหรือ ม. 6      
หรือเทียบเท่า 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

         
หลักสตูร 4 ปี เทียบโอน          

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร 6 
ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา และ ม.6 วิทย์-คณติ, 
ศิลป์คํานวณหรือเทียบเท่า 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

หลักสตูร 4 ปี        

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร 6 
ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา และ ม.6 วิทย์-คณติ, 
ศิลป์คํานวณหรือเทียบเท่า 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 6 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ, ศิลป์คํานวณหรือ
เทียบเท่า 

 ม.6 2.25 
ปวช. 2.25 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    66666666              



8 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะเกษตรศาสตร์   

คณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสตูร 4 ปี เทียบโอน          

สาขาวิชาพืชศาสตร ์(ไสใหญ่) 
 

10 
ปวส.พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

2.00 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(ไสใหญ่) 
 

10 
ปวส.สตัวศาสตร ์หรือเทียบเท่า 

2.00 

สาขาวิชาพืชศาสตร ์(ทุ่งใหญ่) 
 

10 
ปวส.พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

2.00 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(ทุ่งใหญ่) 
 

10 
ปวส.สตัวศาสตร ์หรือเทียบเท่า 

2.00 

สาขาวิชาประมง 
 

10 
ปวส. ประมง หรือเทียบเท่า 

2.00 

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
 

10 
ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 2.00 

หลักสตูร 4 ปี         

สาขาวิชาพืชศาสตร ์(ไสใหญ่) 
 

23 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ ,ศิลป์-คณิต 
หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(ไสใหญ่) 
 

23 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ ,ศิลป์-คณิต 
หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาพืชศาสตร ์(ทุ่งใหญ่) 
 

23 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ ,ศิลป์-คณิต 
หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(ทุ่งใหญ่) 
 

23 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ ,ศิลป์-คณิต 
หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาประมง 
 

10 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ ,ศิลป์-คณิต 
หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 
 

10 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ ,ศิลป์-คณิต 
หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
 

10 
ปวช.สายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 
วิทย์-คณิต, ศิลป์-คณติ หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการธุรกิจเกษตร 

 
10 

ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า 
2.00 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    192192192192              

 



9 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสตูรเทียบโอน         

หลักสตูร 4 ปี         
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป 
(ภาคปกติ) 

 
 

10 
 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 
2.00 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์      
(ภาคปกติ) 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) 
 

10 
ปวช.ทุกสขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

2.00 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(ภาคปกติ) 

 
10 

 
 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ, ศิลป์-คณิต 

2.00 
 

สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์        
(ภาคปกติ) 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือ
เทียบเท่า 

สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) 
 

10 
 
 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือ
เทียบเท่า 

2.00 
 สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ปวช.การบัญชี หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    40404040              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีากฬีากฬีากฬีา++++กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม        

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน          

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

10 
 

ปวส.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2.00 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

10 
ปวส.อาหารและโภชนาการ 

2.00 

หลักสตูร 4 ปี      

สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

10 
ปวช. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และ ม.6 วิทย์-คณติ หรือ ศิลป์-คณิต 2.00 

   หรือเทียบเท่า  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

10 
ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 

2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

10 
ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 

2.00 
รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    50505050              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
คณะสตัวแพทยศาสตร์คณะสตัวแพทยศาสตร์คณะสตัวแพทยศาสตร์คณะสตัวแพทยศาสตร์    

คณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    
 ระดับ ปริญญาตรี กฬี่า+กจิกรรมกฬี่า+กจิกรรมกฬี่า+กจิกรรมกฬี่า+กจิกรรม        

หลักสูตร 6 ปี        
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 3 ม.6 วิทย์ - คณิต 2.75 
        

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

คณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสูตร 2 ปี ต่อเน่ือง         

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 

10 

 

  ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน ,ช่างโลหะ ช่างเช่ือมและ
โลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ออกแบบ   
 

  

    
  การผลติ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
โลหะวิทยา เขียนแบบเครื่องกล    2.00 

    
  ช่างแม่พิมพ์พลาสติก ช่างแม่พิมพ์โลหะ ช่างผลิต
เครื่องมือและแม่พิมพ์ และช่างแม่พิมพ์อัญมณ ี   

หลักสตูร 4 ปี เทียบโอน        
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 

 
10 

ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 

10 
ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

10 
ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ,  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร,์ 2.00 

   เทคนิคคอมพิวเตอร ์   

หลักสตูร 4 ปี       
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 

 
10 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 
2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 

10 
ปวช.สายวิชาเทคโนโลยีการยาง หรือ ม.6 วิทย์-คณิต 

2.00 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์
 

10 
ม.6 วิทย์-คณิต 

2.00 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 

10 
ม.6 วิทย์-คณิต 

2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ      
(พ้ืนท่ีไสใหญ่) 

 
10 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า 
2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ      
(พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่) 

10 ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 

10 
ม.6 วิทย์-คณิต 

2.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีนํ้ามันปาลม์และโอลิ
โอเคม ี

 
10 

ม.6 วิทย์-คณิต 
2.00 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด        120120120120                  



13 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

คณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยัคณะ / วิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสตูร 4 ปี         

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 10 ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 2.25 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10 ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 วิทย์-คณติ, ศิลป์-คณิต 2.25 

สาขาวิชาการบัญชี 10 ปวช.การบัญชี หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 2.25 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 10 
ปวช.สายวิชาอุตสาหกรรมบริการทุกสาขา หรือ ม.6 ทุก
แผนการเรียน 

2.25 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 
ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชา
ช่างสํารวจ  สาขาวิชาช่างเทคนิค 

2.50 
  สถาปัตยกรรมศาสตร ์ หรือ ม.6 วิทย์ - คณิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือ ม.6 วิทย์-คณิต 

2.50 

หลักสตูร 4 ปี เทียบโอน      
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 10 ปวส.ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการ 2.25 
สาขาวิชาการบัญชี 10 ปวส.การบัญชี 2.25 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
10 

ปวส.ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา
ระบบสารสนเทศ 2.25 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    76767676              

 

 

 

 

 

 

 



14 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสตูร 4 ปี เทียบโอน         

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 

40 ปวส.สายวิชาอุตสาหกรรมบริการทุกสาขา  2.00ข้ึนไป 

สาขาวิชาการบัญชี  
 

20 ปวส.การบัญชี  2.00ข้ึนไป 

หลักสตูร 4 ปี        

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 

20 
ปวช.สายวิชาอุตสาหกรรมบริการทุกสาขา หรือ ม.6 
ทุกแผนการเรียน 

 2.00ข้ึนไป 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 

 
20 

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 
 2.00ข้ึนไป 

สาขาวิชาการบัญชี 
 

20 
ปวช.การบัญชี หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน 

 2.00ข้ึนไป 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    120120120120              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยั    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนที่ทีท่ี่ที่รบัรบัรบัรบั    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    
เกรดเกรดเกรดเกรด
เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่เฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน         

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 10 
  

ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาท่ีตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ทางด้านการประมง  
  2.50 

สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตว์นํ้า 10   

ปวส.หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 3 ปี สาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านประมง  ไม่ระบุ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 10    ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  ไม่ระบุ 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  แขนง
วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10   

 

  ปวส.หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร ์  2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  แขนง
วิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 5      2.00 

หลักสตูร 4 ปี         

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 

5 
  

ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ  ปวช.ไฟฟ้าหรือสาขาท่ี 
เก่ียวข้อง  2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 

5 
  

ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.โยธาหรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง  2.00 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 10 
  

ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คณติ หรือเทียบเท่า ปวช. สาขา
การประมง, เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า, การจัดการประมง,  
เกษตรกรรม   สัตวศาสตร ์  2.00 

สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตว์นํ้า 

10 
  

ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช. สาขาการประมง, การ
จัดการประมง เพาะเลีย้งสัตว์นํ้า สัตวศาสตร ์เกษตรกรรม  ไม่ระบุ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 10 
  

ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. สาขาท่ี
ใกล้เคียงหรือเก่ียวข้อง   ไม่ระบุ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
แขนงวิชา ชีววิทยาทางทะเล 

5 
  

ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
 ไม่ระบุ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
แขนงวิชา การจัดการทรัพยากร 5   

ม.6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
 ไม่ระบุ 

และการท่องเท่ียวทางทะเล       
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท้องถ่ิน แขนงวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

5 
  

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า 
 ไม่ระบุ 

สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น  
แขนงวิชาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

5 
  

ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า 
 ไม่ระบุ 



16 
จํานวนที่รับสมัครนักศึกษาความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
คณะ /คณะ /คณะ /คณะ /    วิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยัวิทยาลยั    จาํนวนรบัโควตาจาํนวนรบัโควตาจาํนวนรบัโควตาจาํนวนรบัโควตาพเิศษพเิศษพเิศษพเิศษ    วุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บัวุฒิทีร่บั    เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่เกรดเฉลีย่    

 ระดับ ปริญญาตรี กฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรมกฬีา+กจิกรรม        

หลักสูตร 4 ปี         
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม แขนง
วิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

5  ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า 2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ แขนงวิชา
เทคโนโลยีมลัติมเิดีย 

5  
ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
ทุกสาขา 

2.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5  
ม.6 ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเท่า ปวช.ทุก
สาขา  

2.00 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์   
ม. 6 วิทย-์คณติ หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

 5  
ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างโทรคมนาคม  
ช่างเทคโนโลยโีทรคมนาคม 2.50 

   
ช่างแมคคาทรอนิกส ์และ 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 5  ม.6 วิทย์-คณิต 2.00 

รวมยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอด    130130130130                         



 


