
หลักสูตรและสาขาวิชา ที่มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์/คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียน ติดต่อสอบถาม 
ครุศาสตรบณัฑติ ดนตรีศึกษา 10 คน พิจารณาจาก 

1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความเป็นคร ู
2. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมผีลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

13,100 บาท อาจารย์ธรรมชาติ ถามะพันธ์ 
080-1970163 

ศิลปศึกษา 10 คน พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ์ให้น าผลงานสร้างสรรค์(ช้ินงาน) ประกอบการพิจารณา
สัมภาษณ ์
3. สอบปฏิบัติทางศิลปะ (ศิลปส์รา้งสรรค์)  
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมผีลการเรยีน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

13,100 บาท อาจารย์ ดร.พิริยา พิทยาวัฒนชัย 
094-3029064 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

2 คน พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและ 
วัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
 
 

13,100 บาท อาจารย์ ดร.เจษฎบ์ดินทร์ จติต์
โสภติานนท ์
085-1440430 

 



หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์/คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียน ติดต่อสอบถาม 
   คุณสมบัตผิู้สมัคร 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและมผีลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

  

ครุศาสตรบณัฑติ ฟิสิกส ์ 9 คน พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ 
เป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สาย
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

13,100 บาท ผศ.ภรูิต ควินรมัย ์
061-0319887 

ชีววิทยา 3 คน พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความเป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สาย
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 

13,100 บาท ผศ.ดร.จตุพร หงส์ทองค า 
089-8433721 

 

 

 



หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์/คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนเรียน ติดต่อสอบถาม 
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ  

 

ไฟฟ้า 20 คน พิจารณาจาก 
1. สอบข้อเขียนความถนัดทางสาขาวิชาและวัดแววความ 
เป็นคร ู
2. สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัตผิู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 /ปวช.  
ช่างเทคนิคไฟฟ้าก าลัง ช่างกลไฟฟ้า ช่างเทคนิคอิเลิกทรอนิกส์  
ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ีเกีย่วข้องจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

14,100 บาท ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศร ี
095-6632774 

 

 

                     มีต่อหน้าถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรและสาขาวิชา ที่สมัครพร้อมรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม/
ค่าลงทะเบียนเรียน 

นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ ส าเรจ็การศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน 

12,100 บาท 
รัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร ์ 12,100 บาท 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ 12,100 บาท 
บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาดดจิิทัล ส าเรจ็การศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน 

12,100 บาท 
การจัดการ 12,100 บาท 
เทคโนโลยีดิจิทลัทางธุรกิจ 12,100 บาท 
นวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว  
แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

14,600 บาท 

นวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว  
แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก 

14,600 บาท 

นวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว  
แขนงวิชานวัตกรรมการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

14,600 บาท 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(เทียบเข้าผู้จบปวส.) 

การจัดการ ส าเรจ็การศึกษาระดบัปวส. 
ด้านบริหารธุรกิจ 

12,100 บาท 

เทคโนโลยีดิจิทลัทางธุรกิจ ส าเรจ็การศึกษาระดบัปวส. 
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12,100 บาท 

นวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรม
การท่องเที่ยว 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปวส. 
ด้านการจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

14,600 บาท 

นวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรม
ธุรกิจที่พัก 

14,600 บาท 

นวัตกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรม
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

14,600 บาท 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี ส าเรจ็การศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน 

12,100 บาท 

บัญชีบัณฑิต  
(เทียบเข้าผู้จบปวส.) 

 
การบัญชี 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปวส. 
ด้านการบญัช ี

12,100 บาท 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ส าเรจ็การศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน 

13,100 บาท 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13,100 บาท 

สัตวศาสตร ์ 13,100 บาท 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 13,100 บาท 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
 

13,100 บาท 



หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม/
ค่าลงทะเบียนเรียน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทียบเข้าผู้จบปวส.) 

เทคโนโลยีไฟฟ้า ส าเรจ็การศึกษาระดบัปวส. 
ด้านไฟฟ้า 

13,100 บาท 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปวส. 
ด้านการเกษตร 

 

ศิลปศาสตรบณัฑติ พัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม ส าเรจ็การศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน 

12,100 บาท 
ภาษาจีน 12,100 บาท 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12,100 บาท 

นิเทศศาสตรบณัฑิต นวัตกรรมการสื่อสารและการ
จัดการสารสนเทศ 

ส าเรจ็การศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน 

12,100 บาท 

 


