




เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 รอบ 5 รับตรงอิสระครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์ 

ศิลปกรรม  
(ออกแบบประยุกต์ศลิป์) 

1.  ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
4. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการสอบปฏบิัติวาดภาพ 

และสเก็ตภาพ,ดินสอ,ยางลบ 

ศิลปกรรม  
(ออกแบบนิเทศศิลป)์ 

ดนตรีศึกษา (ดนตรไีทย) 
(ค.บ.) 

1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. อุปกรณ์ส าหรับสอบข้อเขียน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

นาฏศิลป์และศลิปการแสดง 

1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
4. เพลงส าหรับท าการแสดง 
5. ผ้าแดง ชุดพละหรือชุดส าหรับแสดง 

ภาษาจีน (ค.บ.) 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 

1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถ้ามี) 

บริหารและการพัฒนาชุมชน 1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

ภูมิศาสตร์และประวัตศิาสตร ์
เชิงท่องเที่ยว 
นิติศาสตร ์

ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 

รัฐประศาสนศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

แขนงวิชาการจัดการ 1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

แขนงวิชาการตลาด 
บัญชบีัณฑิต 



สาขาวิชา สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. ใบสมัครเรียน  
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

 
 

แขนงวิชาวิทยุการกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม ่

แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล 
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ ์

และการโฆษณา 

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

ฟิสิกส์ (ค.บ.) 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 

เคมี (ค.บ.) 
ชีววิทยา (ค.บ.) 

อุตสาหกรรมศลิป์ (ค.บ.) 
คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 

1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถ้ามี) 

 
 

เทคโนโลยีการผลติ 1. ใบสมัครเรียน 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วิทยาการเครื่องส าอาง 
และนวัตกรรมสมุนไพร 

อาหารและโภชนาการ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 

พลศึกษา 

1. บัตรประจ าตัวผู้สอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

 4.   คะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
 5. เตรียมชุดพละส าหรับการสอบปฏิบัติ 

เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
1. บัตรประจ าตัวผู้สอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 



สาขาวิชา สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์ 

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถ้ามี) 

การแพทย์แผนจีนบณัฑติ (5 ปี) 

1. บัตรประจ าตัวผู้สอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

 

 



1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 45 45

2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 36 36

3. ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ป) 7 7

4. ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา (4 ป) 26 26

1. หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต (4 ป) 40 40

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 38 38

2. วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 32 32

3. วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 58 58

4. วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 35 35

5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 39 39

6. วท.บ.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 10 10

7. ศศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 12 12

8. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 29 29

9. อส.บ. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 44 44

10. วท.บ. วิทยาการเครื่องสําอางและนวัตกรรมสมุนไพร 39 39

11. ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (4 ป) 24 24

12. ค.บ. สาขาวิชาฟสิกส (4 ป) 24 24

14. ค.บ. สาขาวิชาเคมี (4 ป) 53 53

15. ค.บ. สาขาวิชาชีววิทยา(4 ป) 38 38

16. ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร (4 ป) 56 56

17. ค.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (4 ป) 60 60

1. บช.บ. การบัญชี 54 54

2. นศ.บ แขนงวิชาวารสารศาสตรดิจิทัล 86 86

3. นศ.บ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการโฆษณา 91 91

สอบผาน รับไดอีก

จํานวนรับนักศึกษารอบ 5 รับตรงอิสะครั้งที่ 3

ณ ศูนยรับสมัคร ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตว ันที่ 16  ม.ิย. - 19 ก.ค. 62

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะศึกษาศาสตร

ว ิทยาลัยการแพทยทางเลือก

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

รับเพิ่ม 5/3คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา



สอบผาน รับไดอีก

จํานวนรับนักศึกษารอบ 5 รับตรงอิสะครั้งที่ 3

ณ ศูนยรับสมัคร ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตว ันที่ 16  ม.ิย. - 19 ก.ค. 62

รับเพิ่ม 5/3คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

4. นศ.บ. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อใหม 31
31

5. ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 44 44

6. บธ.บ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 134 134

7. บธ.บ. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 107 107

8. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 98 98

9. บธ.บ. แขนงวิชาการตลาด 49 49

10. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการ 116 116

11. ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 47 47

1. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป 15 15

2. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป 37 37

3. ศศ.บ. สาขาวิชานาฎศิลปและศิลปการแสดง 25 25

4. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 65 65

5. ศศ.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงการทองเที่ยว 41 41

6. ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 43 43

7. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ 5 5

8. น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร 52 52

9. รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 135 135

10. ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน 39 39

13. ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป) 20 20

15. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) (4 ป) 15 15

16 ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) 20 20

*  รายงานยอดผูสมัคร  ในวันถัดไป

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร


