
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2565 

Thai University Central Admission System (TCAS) 

กำหนดการ กิจกรรม 

รอบที่ 2  โควตา (Quota) ใชคะแนนสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

14 ก.พ. - 27 มี.ค. 2565 ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS65  ทางเว็บไซต  https://student.mytcas.com 

(สำหรับผูที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) 

การสมัคร ลงทะเบียนผูใชงานและสมัครทางเว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th 

การชำระเงิน 

ผูสมคัรพิมพใบแจงยอดคาสมคัรสอบและชำระเงินผานแอพพลเิคชั่นทุกธนาคาร 

หรือผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทยหรือเคานเตอรเซอรวสิ โดยตรวจสอบผลการ

ชำระเงินหลังจาก 3 วันทำการ นบัตั้งแตวันที่ชำระคาสมัครเรยีบรอยแลว 

29 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบและพิมพบัตรประจำตัวสอบ ทางเว็บไซต  

http://admission.rmutsv.ac.th 

3 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ หรอื ทดสอบลักษณะเฉพาะทาง ณ คณะ/วิทยาลัยที่สมัครเขาศึกษา 

สอบวัดคณุลักษณะความเปนครู เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

11 เม.ย. 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th  

4 - 5 พ.ค. 2565 ผูผานการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ทางเว็บไซต  

https://student.mytcas.com   

9 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต 

http://admission.rmutsv.ac.th 

9 - 18 พ.ค. 2565 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ดำเนินการบนัทึกขอมูลนักศึกษาใหม  พิมพใบแจงยอดการชำระเงนิ

คาธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th และชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา ชำระเงนิผานแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือผานเคานเตอร

ธนาคารกรุงไทย หรือเคานเตอรเซอรวิส 

6 - 20 มิ.ย. 2565 รายงานตัวเปนนักศึกษาใหมเว็บไซต https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php 

ทุกรอบการรับสมัคร 

ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม 

27 มิ.ย. 2565 สงขลา:  คณะบริหารธุรกิจ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

28 มิ.ย. 2565 สงขลา:  คณะศลิปศาสตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

29 มิ.ย. 2565 สงขลา:  คณะวิศวกรรมศาสตร  วิทยาลัยรัตภูมิ 

30 มิ.ย. 2565 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

1 ก.ค. 2565 วิทยาเขตตรัง 

4 - 8 ก.ค. 2565 เรียนปรับพื้นฐาน (สำหรับคณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนปรับพืน้ฐาน) 

11 ก.ค. 2565 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 

 

 

 

  

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครสอบคดัเลือกจะตองศึกษาและติดตาม

กำหนดการ ขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://admission.rmutsv.ac.th เทานั้น มหาวิทยาลัย 

จะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารทีม่าจากแหลงเว็บไซตอื่น ๆ  



คุณสมบัติเฉพาะรอบที่ 2 Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ดูขอมูลการสมัครเพิ่มเติมไดท่ี https://admission.rmutsv.ac.th/course.php 

ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะศิลปศาสตร 

คณะศลิปศาสตร คศ.บ.อาหารและโภชนาการ หลักสตูร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ทุกแผนการเรียน 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ขึ้นไป 10 

คณะศลิปศาสตร คศ.บ.คหกรรมศาสตรสรางสรรค หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ทุกแผนการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 5 

คณะศลิปศาสตร ศศ.บ.การโรงแรม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ทุกแผนการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. มีแฟมสะสมผลงานดานวิชาการ หรือ มีแฟมสะสม

ผลงานดานกิจกรรมตางๆ 

15 

คณะศลิปศาสตร ศศ.บ.การทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ทุกแผนการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2.  มีแฟมสะสมผลงานดานวชิาการ หรือ มีแฟมสะสม

ผลงานดานกิจกรรมตางๆ 

10 

คณะศลิปศาสตร ศศ.บ.ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร  

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ทุกแผนการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. สอบสัมภาษณ 

20 

คณะศลิปศาสตร ศศ.บ.ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร  

วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ทุกแผนการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. สอบสัมภาษณ 

เรยีนไทย 4 ป รับ 10 คน 

เรยีนไทย 2 ป จีน 2 ป รับ 10 คน 

20 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องนุงหมและสิ่งทอ 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณติ/

คณิต-อังกฤษ หรือมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตรรวมกันไมนอยกวา 

20 หนวยกิต 

ไมจำกัดผลการเรียน 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต หลักสตูร 4 ป ภาค

ปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 10 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสตูร 4 ป 

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณติ เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล หลักสตูร 4 ป ภาค

ปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา)  

เปนผูสำเรจ็การศึกษาระดับ ระดบัมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ข้ึนไป 8 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ขึ้นไป 

2. เขียนเรียงความเรื่องความสนใจในงานชาง (ถามี) 

3. ผานการทดสอบสมรรถนะรางกายตามเกณฑของกรม

พลศึกษา (ในวันสอบสัมภาษณ) 

5 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 3.00 ข้ึนไป 10 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

  

.เปนผูสำเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 4 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธา

ระบบราง หลักสตูร 4 ป ภาคปกต ิรับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

เปนผูสำเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 4 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมสำรวจ หลักสตูร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 10 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

เปนผูสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร วิทยาศาสตร-

คอมพิวเตอร ศลิปศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรยีน

อ่ืนๆ ที่มีการเรียนตามกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและรายวิชาเพ่ิมเตมิ รวมกัน ไมนอยกวา 18 

หนวยกิต 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

  

เปนผูสำเรจ็การศึกษาระดับ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 3 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.การเงนิ หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 

(สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณติ 

ศิลป-คำนวณ คณิต-อังกฤษ 

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน 2.25 ขึ้นไป 10 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 20 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนษุย 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบนั 2.25 ขึ้นไป 20 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการสำนักงานดิจิทัล 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 15 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.การจัดการ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 15 

คณะบริหารธรุกิจ บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 

(สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณติ 

หรือ สายคณิต-อังกฤษ 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 10 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.การตลาด หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 

(สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 20 

คณะบริหารธรุกิจ บธ.บ.ระบบสารสนเทศธรุกิจดิจิทลั หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณติ 

หรือ ศิลป-คณิต 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.00 ข้ึนไป 20 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ทล.บ.การผังเมือง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไป 

2. Portfolio ท่ีเก่ียวของ 

7 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถ.บ.สถาปตยกรรม หลักสตูร 5 ป ภาคปกติ 

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน

วทิยาศาสตร-คณติศาสตร หรือ อังกฤษ-คณิตศาสตร 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไป 

2. Portfolio ที่เก่ียวของ 

10 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศ.บ.การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  2.25 ขึ้นไป 

2. Portfolio ท่ีเก่ียวของ  

5 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศ.บ.ทศันศิลป หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไปหรือผลการเรียนใน

รายวิชาศิลปะ ไมต่ำกวา 3 

2. portfolio ที่เกีย่วของ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ทล.บ.เทคโนโลยีปโตรเลียม 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

สำเรจ็การศึกษา หรอืกำลังศึกษาในภาคการศึกษา

สุดทาย ระดับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเทา 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ขึ้นไป 10 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอ

นิกส หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวฒิุ ม.6 (สงขลา) 

สำเรจ็การศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษา

สุดทาย ระดับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเทา 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. สอบวัดลักษณะความเปนคร ู

10 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.ไฟฟา  

วิชาเอกไฟฟากำลัง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวฒิุ ม.6 (สงขลา) 

สำเรจ็การศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษา

สุดทาย ระดับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเทา 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. สอบวัดลักษณะความเปนคร ู

5 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.ไฟฟา  

วิชาเอกอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (สงขลา) 

สำเรจ็การศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษา

สุดทาย ระดับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเทา 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. สอบวัดลักษณะความเปนคร ู

10 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.อุตสาหการ  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (สงขลา) 

สำเรจ็การศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษา

สุดทาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุก

แผนการเรยีนหรือเทียบเทา 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.75 ข้ึนไป 

2. สอบวัดลักษณะความเปนคร ู

1 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ทล.บ.เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวฒิุ ม.6 (สงขลา) 

สำเรจ็การศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษา

สุดทาย ระดับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน หรือเทียบเทา 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.50 ขึ้นไป 10 

 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พท.บ.การแพทยแผนไทย หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ที่มีหนวยกิตท่ีมีกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ไมต่ำกวา 22 หนวยกิต คณิตศาสตร ไมต่ำกวา 12 

หนวยกิต และภาษาอังกฤษ ไมต่ำกวา 9 หนวยกิต 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาปจจุบัน 2.50 ข้ึนไป 

2. มีแฟมสะสมผลงานดานวชิาการ 

30 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีผลิตภัณฑความงาม 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

เปนผูสำเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทุกแผนการเรียน  

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 30 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.นวัตกรรมผลิตภัณฑยางและวัสดุ 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

เปนผูสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทุกแผนการเรียน 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 30 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ทุกแผนการเรียน  

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบนั 2.00 ขึ้นไป 30 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ทุกแผนการเรียน 

 เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะเกษตรศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.เกษตรอัจฉริยะ หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา  1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.เทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตวน้ำ หลักสตูร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.พืชสวนประดับและภูมิทัศน หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.ธุรกิจเกษตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.สัตวศาสตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.พืชศาสตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รบัวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.สัตวศาสตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวฒิุ ม.6 

(นครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 

คณะเกษตรศาสตร วท.บ.พืชศาสตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวฒิุ ม.6 

(นครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 
  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเทา 1. ความสามารถเรยีนดี กีฬา กิจกรรม 

2. มีแฟมสะสมผลงาน 

30 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการการเปนผูประกอบการ 

หลกัสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

ม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.00 30 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.00 30 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางการคา 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.50 15 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บัญชีบณัฑิต หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ  

รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) แผนการเรียน  

วทิย-คณิต ,ศลิป-คำนวณ 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.50 30 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการการตลาด หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.00 30 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.00 30 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส หลักสตูร 4 ป 

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ไสใหญ)  

มัธยมศกึษาปที่ 6 (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน ไมต่ำกวา 2.00 30 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร หรือ ศลิปศาสตร-คณิตศาสตร 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.00 ขึ้นไป 

2. มีแฟมสะสมผลงานดานวิชาการ 

5 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.การจัดการอาหารและบริการ  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน 1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.00 ขึ้นไป 

2. มีแฟมสะสมผลงานดานวิชาการ 

5 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสตูร 6 ป ภาคปกติ 

รับวุฒ ิม.6 (นครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 

1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6)  

2. สำหรับผูที่กำลังศึกษาระดับม. 6 มีเกรดเฉลี่ยรวม ม.4 - ม.6 

เทอม 1 ไมต่ำกวา 3.20 สำหรับผูจบการศึกษาระดับม.6 มีเกรด

เฉลี่ยรวม ม.4 - ม.6 ไมตำ่กวา 3.20  

3. เปนผูมีความประพฤตเิรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต  

4. เปนผูมีสญัชาตไิทย  

5. เปนผูมีอุปนิสยัรักสัตว และรักในวิชาชีพการสัตวแพทย  

6. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการ

ของโรคหรือความพิการท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการ

ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย โดยอิงตามระเบียบการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศกึษา สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

1.เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

3.20 ขึ้นไป 

2.บุตร-หลานสมาชิกสหกรณโคนม หรือ

สหกรณการเกษตรท่ีสมาชิกเลี้ยงโคนม 

(รอบโควตา จำนวน 1 คน) 

10 

 



 

ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ขนอม) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วทิยาศาสตร-คณติศาสตร 

หรือ มีหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 

หนวยกิต มีหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 

12 หนวยกิต 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.50 ขึ้นไป 

15 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ขนอม)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วทิยศาสตร-คณิตศาสตร เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.75 ขึ้นไป 

10 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

บธ.บ.การเปนผูประกอบการดจิิทัล หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 

(นครศรีธรรมราช ขนอม)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน หรอื

เทียบเทา 

เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.00 ขึ้นไป 

30 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ บัญชีบัณฑิต  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (นครศรีธรรมราช ขนอม)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.00 ขึ้นไป 

30 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ศศ.บ.การโรงแรมและ

การทองเที่ยว หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6  

(นครศรีธรรมราช ขนอม) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาปจจุบัน 

2.00 ขึ้นไป 

 

  

30 

 

 

 

 

 



ชื่อหลักสูตร คุณสมบัตผิูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.วิทยาศาสตรทางทะเล 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  

2. ความสามารถพิเศษ 

10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.การจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร,  

ศิลป-คณติศาสตร 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

2. ความสามารถทางดานวิชาการ กีฬา ดนตรี 

ศิลปวัฒนธรรม มีความเปนผูนำ กิจกรรม

ทางดานสิ่งแวดลอมและจิตสาธารณะ และอ่ืนๆ 

10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.การเพาะเลีย้งสัตวน้ำ 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒ ิม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน  

หรือเทียบเทา 

1.  เกรดเฉลีย่สะสม 2.00 ข้ึนไป 

  

10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วท.บ.อุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

ทุกแผนการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  

2. ความสามารถพิเศษ มีความเปนผูนำ มีจิต

สาธารณะ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางธรุกิจ 

วิชาเอกการจัดการนวตักรรม หลกัสูตร 4 ป ภาคปกติ รับวฒุิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 20 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางธรุกิจ 

วิชาเอกการจัดการนวตักรรมทางการคา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รบัวุฒิ ม.6 

(ตรัง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยศาสตร-

คณิตศาสตร หรือ ศลิป-คำนวณ 

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 10 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว บัญชีบัณฑิต หลักสตูร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษา

ปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 

  

20 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ศศ.บ.การทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกต ิรับวุฒิ ม.6 (ตรัง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษา

ปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 

  

30 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร

นานาชาติ หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษา

ปจจุบัน 2.00 ขึ้นไป 

20 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการรับสมัคร จำนวนรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อส.บ.วิศวกรรมกอสราง  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร / ศลิป-คณติศาสตร 

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน  

ไมต่ำกวา 2.00 

10 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยคีอมพิวเตอร  

หลักสตูร 4 ป ภาคปกติ รบัวุฒิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร / ศลิป-คณติศาสตร หรือเทียบเทา 

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน 

ไมต่ำกวา 2.00 

10 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา หลักสตูร 4 ป  

ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน  

ไมต่ำกวา 2.50 

10 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอรและการ

สื่อสาร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ รบัวุฒิ ม.6 (ตรัง)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปจจุบัน ไม

ต่ำกวา 2.50 

10 
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