แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

0001001 คณะตัวอย่าง/สาขาตัวอย่าง

/

/

1. ใช้ GAT/PAT
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
3. สอบสัมภาษณ์

40

/

/

1. ใช้ GAT/PAT
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
3. สอบสัมภาษณ์

50

/

/

1. ใช้ GAT/PAT
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
3. สอบสัมภาษณ์

20

0111001 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน /ใบ
ประกาศ หรืออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
3. สอบสัมภาษณ์

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2.โควตาเรียนดี
3. นักกีฬา
4. ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและบาเพ็ญ
ประโยชน์
5.โรงเรียนเครือข่าย

30

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ PAT 5
3. ใช้ GPAX

30 ไม่รบั

/

0111002 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้าน
วิชาการ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/
คุณธรรมจริยธรรม

5

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2.โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและบาเพ็ญ
ประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

7

รับ

/

1. ใช้ O-Net

20 ไม่รบั

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน/ภาพ
กิจกรรมทีเ่ คยทา
3. เขียนเรียงความทีเ่ กี่ยวข้อง/
เคยมีประสบการณ์จากจัด
กิจกรรมและเขียนสะท้อนความ
เป็ นครู อย่างน้อย 1
หน้ากระดาษ A4

10

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. โรงเรียนเครือข่าย

20

0111003 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่

รับ

/

รับ

/

รับ

/

/

รายละเอียด

1. ใช้
O-NET
2. ใช้
GAT/PAT
3. GPAX

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

30

/

/

/

รับ

/

/

รับ

รายละเอียด
1. ใช้ GAT/PAT
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา

20

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ PAT 5
3. ใช้ GPAX

30

/

1. ใช้ O-Net

28

2. ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา หรือ GAT / PAT1 / PAT5

2. ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา หรือ GAT / PAT1 / PAT5

3. ใช้ GPAX

3. ใช้ GPAX

1. ใช้ GPAX

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

จานวนรับ

/

1. ใช้ GPAX

20

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0111004 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน/
กิจกรรมทีเ่ คยทา
3. เขียนเรียงความทีเ่ กี่ยวข้อง/
เคยมีประสบการณ์จากจัด
กิจกรรมทีส่ ะท้อนความเป็ นครู
อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4

10

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. โรงเรียนเครือข่าย

20

รับ

/

1. ใช้ GPAX

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX

20

0111005 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับ

/

1. ใช้ GPAX
15
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน/รางวัลที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ
โรงเรียน/ระดับอาเภอ/ระดับ
จังหวัด/ระดับประเทศ
3. มีเอกสารแนะนาตัวบุคคลใน
รูปแบบงานเขียน หรือแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ
4. หากมีผลสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณา
เป็ นพิเศษ
(TU-GET/CU-GET/TOEIC)

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. โควตานักเรียนกิจกรรม

10

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT5
5. ใช้ GPAX

35 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT5
5. ใช้ GPAX

35

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

0111006 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

รับ

0111007 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

รับ

0111008 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั ่ ไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

รับ

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

1. ใช้ผลการเรียนทีแ่ สดงผลการ 30
เรียนในรายวิชาทีเ่ กี่ยวกับภาษาจีน
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน/เกียรติ
บัตร ภาพถ่าย รางวัลทีเ่ คยได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงถึง
ความสามารถด้านภาษาจีน
3. ผลสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจีน (HSK) (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์เพือ่ ทดสอบ
ความรูค้ วามสามารถด้านภาษาจีน

รับ

/

1. ใช้ GPAX
20
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน/รางวัล
ทางด้านภาษาไทย/มีประสบการณ์
เข้าร่วมแข่งขัน/แสดง
ความสามารถทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการใช้
ภาษาไทย เช่น พิธีกร แต่งกลอน
สด พูดสุนทรพจน์ แสดงลาตัด
อ่านทานองเสนาะ

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้าน
วิชาการ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/
คุณธรรมจริยธรรม

รับ

10

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ PAT7

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

30 ไม่รบั

/

รายละเอียด

/

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

/

รับ

/

รายละเอียด

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. โควตานักเรียนกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
9. สอบสัมภาษณ์เพือ่ ทดสอบ
ความรูค้ วามสามารถด้านภาษาจีน

30

/

1. ใช้ GPAX
2.โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง

15

รับ

/

1. ใช้ O-Net วิชาภาษาไทย
2. ใช้ GPAX

10 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net วิชาภาษาไทย
2. ใช้ GPAX

15

/

1. ใช้ GPAX
2.โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนเครือข่าย

10

รับ

/

1. ใช้ O-Net

10 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net

10

2. สอบสัมภาษณ์เพือ่ ทดสอบความรูค้ วามสามารถด้าน
ภาษาจีน

1. ใช้ PAT7

จานวนรับ

30

2. สอบสัมภาษณ์เพือ่ ทดสอบความรูค้ วามสามารถด้าน
ภาษาจีน

2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา / GAT / PAT1 / PAT5

2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา / GAT / PAT1 / PAT5

3. ใช้ GPAX

3. ใช้ GPAX

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

0111009 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

0112001 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รับ

รับ

/

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้าน
วิชาการ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/
คุณธรรมจริยธรรม

10

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้านงาน
จิตอาสา/กิจกรรมเพือ่ สังคม

10

รับ

รับ

/

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ O-Net

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

10 ไม่รบั

/

รายละเอียด

/

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

/

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ O-Net

จานวนรับ

1. ใช้ GPAX
2.โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนเครือข่าย

10

1. ใช้ GPAX
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง

15

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
3. ใช้ GAT / PAT
4. ใช้ GPAX

5

ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
3. ใช้ GAT / PAT
4. ใช้ GPAX

10

40

รับ

/

1. ใช้ O-Net /V-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ GPAX

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net /V-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ GPAX

40

2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา / GAT / PAT1 / PAT5

2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา / GAT / PAT1 / PAT5

3. ใช้ GPAX

3. ใช้ GPAX

10

7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
0112002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
(กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้านงาน
จิตอาสา/กิจกรรมเพือ่ สังคม

40

รับ

/

1.โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0112003 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
(กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน)

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้านงาน
จิตอาสา/กิจกรรมเพือ่ สังคม

40

รับ

/

1.โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ O-Net /V-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ GPAX

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net /V-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ GPAX

40

0112004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้านงาน
จิตอาสา/กิจกรรมเพือ่ สังคม

40

รับ

/

1.โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ O-Net /V-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ GPAX

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net /V-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ GPAX

40

0112005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิ าสตร์

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้านงาน
จิตอาสา/กีฬา/คุณธรรม
จริยธรรม /กิจกรรมทีว่ ดั
ลักษณะการเป็ นผูน้ า
3. สอบสัมภาษณ์

100

รับ

/

1.ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
9. สอบสัมภาษณ์

100

รับ

/

1. ใช้ GPAX

100 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX

100

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0112006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์

รับ

/

1.ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้าน
ทักษะทางศิลปะ / การวาดเส้น /
ทฤษฎีสี ฯลฯ

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX

30

0112007 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ นวัตกรรมการสื่อสาร

รับ

/

1.ใช้แฟ้ มสะสมผลงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น การประกวดการแข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาไทย/การอ่าน
ทานองเสนาะ/การประกวดการ
คัดลายมือ/การแต่งกลอน ฯลฯ
2. สอบสัมภาษณ์

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
9. สอบสัมภาษณ์

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX วิชาภาษาไทย
2. สอบสัมภาษณ์

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX วิชาภาษาไทย
2. สอบสัมภาษณ์

30

0112008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน เช่น รูป
ถ่าย/เกียรติบตั รการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ /กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

35

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
4. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
5. โรงเรียนเครือข่าย
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

35

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GPAX

35 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GPAX

35

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0112009 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานทีแ่ สดง
ถึงความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียน เช่น
ประกาศนียบัตร/รางวัล/เกียรติ
บัตรเกี่ยวกับการแข่งขัน การเข้า
ร่วมแข่งขัน ในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์

130

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

130

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ GPAX

130 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ GPAX

130

0112010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้าน
กิจกรรมจิตอาสา/กีฬา/คุณธรรม
จริยธรรม /กิจกรรมทีว่ ดั
ลักษณะการเป็ นผูน้ า

80

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

80

รับ

/

1. ใช้ GPAX

80 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX

80

0112012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานด้าน
ดนตรี เช่น การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสากลประเภทต่างๆ / การ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้าน
ดนตรี/ การขับร้องเพลง ฯลฯ

30

รับ

/

1. โควตานักกิจกรรม
2. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
3. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
4. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
5. โรงเรียนเครือข่าย
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. สอบปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ
(ยกเว้นผูส้ อบเลือกสอบในเอกขับร้อง)

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. สอบปฏิบตั ิเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1
เครื่องมือ
(ยกเว้นผูส้ อบเลือกสอบในเอกขับร้อง)

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

0112013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รับ

/

รายละเอียด

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน /
กิจกรรมพิเศษนอกโรงเรียน
ประกอบด้วย 1. ประวัติ
ส่วนตัว ขนาด A4 ไม่เกิน 2 หน้า
2. ประเภท
ผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถ
ของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สาขาวิชานี้
3. หนังสือ
รับรองจากอาจารย์ทป่ี รึกษาหรือ
อาจารย์แนะแนวเพือ่ รับรอง
ผลงานทุกชิ้นทีแ่ นบมาในแฟ้ ม
สะสมงาน พร้อมทัง้ ประทับตรา
จากโรงเรียนต้นสังกันดทีศ่ กึ ษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกาเท่านัน้

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

30

รับ

/

รายละเอียด

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

30

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

30 ไม่รบั

/

รายละเอียด

/

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

/

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

จานวนรับ

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0112014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน ได้แก่
ประวัตสิ ่วนตัว (Curriculum
Vitae = C.V. or Resume) ลง
ในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น
ผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนต้องสอดคล้องกับ
สาขาวิชาทีส่ มัคร
หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX

30

0113001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน
20
- ประวัตสิ ่วนตัว พร้อมรูปถ่าย
- ระเบียนสะสมผลการเรียน
- ความสามารถพิเศษด้านค
หกรรมศาสตร์ พร้อมใบ
ประกาศนียบัตร/รางวัล จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ เช่น งานด้าน
ดอกไม้ ใบตอง แกะสลัก ด้าน
การประกวดอาหาร หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมระหว่างเรียน
พร้อมคาบรรยาย
- กิจกรรมจิตอาสา

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

60

รับ

/

1. ใช้ GPAX

10 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX / สอบสัมภาษณ์

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0113002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานทีแ่ สดง
ถึงความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียนให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาทีส่ มัคร

15

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

16

รับ

/

1. ใช้ GPAX

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX

30

0113003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน
- ประวัตสิ ่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
และระเบียนแสดงผลการเรียน
- รางวัลหรือผลงานที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนังสือรับรองจากอาจารย์
ทีป่ รึกษา หรืออาจารย์แนะแนว
เพือ่ รับรองผลงานทุกชิ้นทีม่ อี ยู่
ในแฟ้ มสะสมงานและจะต้องมี
ตราประทับจากโรงเรียนต้นสังกัด
เท่านัน้

20

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

45

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

20

0113004 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย)

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน
- ประวัตสิ ่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
และระเบียนแสดงผลการเรียน
- รางวัลหรือผลงานที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนังสือรับรองจากอาจารย์
ทีป่ รึกษา หรืออาจารย์แนะแนว
เพือ่ รับรองผลงานทุกชิ้นทีม่ อี ยู่
ในแฟ้ มสะสมงานและจะต้องมี
ตราประทับจากโรงเรียนต้นสังกัด
เท่านัน้

20

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

45

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

20

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0113005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน
- กิจกรรมการประกวดด้าน
การสร้างสื่อแอนิแมชัน่ การเขียน
โปรแกรมการทาเว็บไซต์ และ
รางวัลทีไ่ ด้รับ
- กิจกรรมและการประกวด
ด้านกีฬา และวัฒนธรรมประเพณี
2. ใช้ GPAX

15

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

45

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

20

0113006 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน ได้แก่
- รายละเอียดย่อประวัติ
ส่วนตัว (Curriculum Vitae =
C.V. or Resume) ลงใน
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น
- ผลการเรียนในชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 - 6
- ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน

60

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

60

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ GAT
3. ใช้ PAT1
4. ใช้ PAT2

60 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ GAT
3. ใช้ PAT1
4. ใช้ PAT2

60

0113007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน ได้แก่
- รายละเอียดย่อประวัติ
ส่วนตัว (Curriculum Vitae =
C.V. or Resume) ลงใน
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น
- ผลการเรียนในชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 - 6
- ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาที่
สมัคร

25

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

25

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

25 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

25

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

0113010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รับ

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

1. เขียนเรียงความด้วยลายมือ
ตัวเองเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ
2. รูปถ่ายหรือผลงานทีเ่ กี่ยวกับ
กิจกรรมทางด้านอาหารและ
โภชนาการ
3. เป็ นนักเรียนทีม่ คี วาม
ประพฤติดี
4. มีเจตคติทด่ี ี มีความมุง่ มันที
่ ่
จะศึกษาต่อในสาขาทีส่ มัครเข้า
รับกรคัดเลือกด้วยระบบแฟ้ ม
สะสมงาน

15

รับ

/

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

25

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

20 ไม่รบั

/

รายละเอียด

/

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

/

รับ

/

รายละเอียด
1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

กรณีนกั เรียนได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรณีนกั เรียนได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ V-Net
- ทักษะภาษาและการสื่อสาร
- ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา
- ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ
- ทักษะการจัดการงานอาชีพ

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ V-Net
- ทักษะภาษาและการสื่อสาร
- ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา
- ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ
- ทักษะการจัดการงานอาชีพ

จานวนรับ

60

0113011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

รับ

/

1. ใช้แฟ้ มสะสมผลงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ / ใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ

40

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ O-net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ PAT2

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ PAT2

40

0113012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

รับ

/

1. ประวัตสิ ่วนตัวทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. ประวัตทิ างการศึกษา
3. รางวัลหรือผลงานทีผ่ ่านมา
4. ผลงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขา
คณิตศาสตร์ เช่น โครงงาน
ชิ้นงาน เป็ นต้น (ถ้ามี)
5. กิจกรรมทีท่ าในโรงเรียน และ
หน่วยงานภายนอก

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0113014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบตั แิ ละบรรเทาสาธารณ
ภัย

รับ

/

1. ประวัตสิ ่วนตัว
2. ประวัตทิ างการศึกษา
3. ผลการเรียน
4. ประวัตกิ ารทากิจกรรมใน
โรงเรียน และภายนอก
5. ความสามารถอื่น ๆ และ
ความสนใจด้านต่าง ๆ

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

30

0113015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ประยุกต์

รับ

/

1. ประวัตสิ ่วนตัวอย่างน้อย 2
หน้า A4
2. ผลงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขา
วิทยาศาสตร์ หรือ ฟิ สกิ ส์
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานและความประพฤติ

5

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

10

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

10 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1
3. ใช้ PAT2

10

0113016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจทิ ลั และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว
ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
2. ประเภทผงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้น

5

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

10

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา
3. ใช้ GAT/PAT

10 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา
3. ใช้ GAT/PAT
4. สอบสัมภาษณ์

10

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0114001 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

รับ

/

1. ประวัตสิ ่วนตัว
2. ผลงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เกษตรศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี
การผลิตพืช
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานและความประพฤติ

30

รับ

/

1. นักกีฬา
2. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
3. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
4. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
5. โรงเรียนเครือข่าย
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
4. ใช้ GAT
5. ใช้ PAT1
6. ใช้ PAT2

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา

30

0114002 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แขนงวิชาสัตวศาสตร์

รับ

/

1. ประวัตสิ ่วนตัว
2. ผลงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เกษตรศาสตร์ หรือ สัตวศาสตร์
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานและความประพฤติ

30

รับ

/

1. นักกิจกรรม
2. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
3. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
4. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
5. โรงเรียนเครือข่าย
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
4. ใช้ GAT
5. ใช้ PAT1
6. ใช้ PAT2

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา

30

0114003 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รับ

/

1. ประวัตสิ ่วนตัว
2. ผลงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานและความประพฤติ

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
4. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
5. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
6. โรงเรียนเครือข่าย
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
4. ใช้ GAT
5. ใช้ PAT1
6. ใช้ PAT2

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา

30

0114004 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ทิ ศั น์

รับ

/

1. แนบผลงานทางศิลปะ
2. แนบภาพประสบการณ์การจัด
สวนตามอาคารสถานทีใ่ น
โรงเรียน โดยต้องมีใบรับรองจาก
โรงเรียนประกอบ
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะด้านการจัดสวน
ระดับภาค หรือระดับประเทศ

40

รับ

/

1. นักกิจกรรม
2. นักกีฬา
3. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
4. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
5. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
6. โรงเรียนเครือข่าย
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา
4. ใช้ GAT

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้วชิ าสามัญ 9 วิชา

40

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0115002 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 60
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนเครือข่าย

60

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

60 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

60

0115003 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรม

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 40
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

40

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0115004 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 25
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

25

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

25 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

25

0115005 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 30
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0115006 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรวิศซกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 25
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

25

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

25 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

25

0115007 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 30
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT4
5. ใช้ PAT6

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT4
5. ใช้ PAT6

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0115008 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ส่อื สารและคอมพิวเตอร์

รับ

/

1. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว 30
(Curriculum Vitae = C.V. or
Resume) ลงในกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 แผ่น
2. ประเภทผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนวเพือ่
รับรองผลงานทุกชิ้นทีจ่ ดั ทาใน
แฟ้ มสะสมงาน และจะต้องมีตรา
ประทับจากโรงเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่

รับ

/

1. GPAX
2. โควตาเรียนดี
3. นักกิจกรรม
4. นักกีฬา
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
7. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
8. โรงเรียนเครือข่าย
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT2
5. ใช้ PAT3

30

0116001 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. รายละเอียดย่อประวัตสิ ่วนตัว
3. กิจกรรมหรือผลงานทีไ่ ด้ทา
หรือเข้าร่วม
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือาจารย์แนะแนว

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

40

40

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0116002 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทัวไป
่

รับ

/

1. กิจกรรมกีฬา การอบรม
สัมมนา

120

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

120

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

120 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

120

0116003 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รับ

/

1. กิจกรรมด้านวิชาการ /
ด้านก๊ฬา /ด้านศิลปะ

40

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

40

0116004 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รับ

/

1. ใบแสดงผลการเรียน
2. ความสามารถพิเศษเฉพาะ
บุคคล (กีฬา ดนตรี
คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ)
3. จิตอาสา / จริยธรรม
4. กิจกรรมทีเ่ คยทา
5. ใบเกียรติบตั ร หรือรางวัลที่
เคยได้รับ
6. รูปถ่ายประกอบกิจกรรม
7. อื่น ๆ

120

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

120

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ PAT1

120 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT
3. ใช้ PAT1

120

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0116005 คณะวิทยาการจัดการ
รับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

/

1. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน /
รางวัลทีเ่ คยได้รับ

40

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT

40

0116006 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

รับ

/

1. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน /
รางวัลทีเ่ คยได้รับ

40

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT

40

0116007 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รับ

/

1. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน /
รางวัลทีเ่ คยได้รับ

40

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

40

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT

40 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ O-Net
2. ใช้ GAT

40

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0116008 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

รับ

/

1. ผลงานด้านการเรียนการสอน
และกิจกรรม

80

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

80

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1

80 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GAT
2. ใช้ PAT1

80

0116009 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับ

/

1. ผลงานด้านวิชาการ
2. ด้านกีฬา

80

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

80

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

80 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

80

0116010 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รับ

/

1. ผลงานด้านวิชาการ
2. ด้านกีฬา

80

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

80

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

80 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

80

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0116012 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รับ

/

1. ผลงานด้านวิชาการ
2. ด้านกีฬา
3. ด้านดนตรี ทุกด้าน

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1

30

0117001 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)

รับ

/

1. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน /
รางวัลทีเ่ คยได้รับ

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

30

0117002 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
(หลักสูตรสองภาษา)

รับ

/

1. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน /
รางวัลทีเ่ คยได้รับ

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

30

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0117003 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
(หลักสูตรสองภาษา)

รับ

/

1. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน /
รางวัลทีเ่ คยได้รับ

30

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักกีฬา
4. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
5. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. โรงเรียนเครือข่าย
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT

30

0118001 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน

รับ

/

1. ผลงานด้านวิชาการ / รางวัล/
ผลการเรียน
2. ผลงานด้านการช่วยเหลือ
สังคม / จิตอาสา
3. ผลงานด้านการเป็ นผูน้ า
4. ผลงานการประกวด / แข่งขน
ต่าง ๆ
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน
6. ผลงานด้านอื่น ๆ

15

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
3. บุตร อสม. หรือบุคลากร
สังกัดหน่วยงานทางสาธารณสุข

90

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

30 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

30

1. ผลงานด้านวิชาการ / รางวัล/
ผลการเรียน
2. ผลงานด้านการช่วยเหลือ
สังคม / จิตอาสา
3. ผลงานด้านการเป็ นผูน้ า
4. ผลงานการประกวด / แข่งขน
ต่าง ๆ
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน
6. ผลงานด้านอื่น ๆ

5

20

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

15 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

15

0118002 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

รับ

/

4. โควต้าสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
5. ใช้ GPAX

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
3. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
4. บุตร อสม. หรือบุคลากร
สังกัดหน่วยงานทางสาธารณสุข
5. โควต้าสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
6. ใช้ GPAX

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

0118003 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รับ

/

รายละเอียด

1. ผลงานด้านวิชาการ / รางวัล/
ผลการเรียน
2. ผลงานด้านการช่วยเหลือ
สังคม / จิตอาสา
3. ผลงานด้านการเป็ นผูน้ า
4. ผลงานการประกวด / แข่งขน
ต่าง ๆ
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน
6. ผลงานด้านอื่น ๆ

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

10

รับ

/

รายละเอียด

1. โควตาเรียนดี
2. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
3. ผูม้ คี วามสามารถทางกีฬาเด่น
4. นักเรียนกิจกรรม
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. บุตร อสม. หรือบุคลากร
สังกัดหน่วยงานทางสาธารณสุข

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

20

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

15 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

15

8. โควต้าสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
9. ใช้ GPAX
0118004 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

รับ

/

1. ผลงานด้านวิชาการ / รางวัล/
ผลการเรียน
2. ผลงานด้านการช่วยเหลือ
สังคม / จิตอาสา
3. ผลงานด้านการเป็ นผูน้ า
4. ผลงานการประกวด / แข่งขน
ต่าง ๆ
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน
6. ผลงานด้านอื่น ๆ

10

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
3. ผูม้ คี วามสามารถทางกีฬาเด่น
4. นักเรียนกิจกรรม
5. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
6. โรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง
7. บุตร อสม. หรือบุคลากร
สังกัดหน่วยงานทางสาธารณสุข
8. ใช้ GPAX

20

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

20 ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net
3. ใช้ GAT
4. ใช้ PAT1
5. ใช้ PAT2

20

0231001 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รับ

/

1. ใบแสดงผลการเรียน
2. เกียรติบตั รหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

10

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
4. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
5. โรงเรียนเครือข่าย

5

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net

5

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net

30

ไม่รบั

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 15300 ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัส
คณะ/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 5

จานวนรับ รับ/ไม่รบั ใช้วิชาเฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

0231003 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับ

/

1. ใบแสดงผลการเรียน
2. เกียรติบตั รหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

5

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
4. โรงเรียนเครือข่าย
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิน่

5

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net

5

ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net

10

0231004 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทัวไป
่

รับ

/

1. แฟ้ มสะสมงาน
2. เกียรติบตั ร วุฒบิ ตั ิ หรือ
ใบรับรองการร่วมกิจกรรม (ไม่
ระบุกจิ กรรม)
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

10

รับ

/

1. โควตาเรียนดี
2. นักกิจกรรม
3. นักเรียนผูม้ คี ณ
ุ ะรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
4. ยุวชนเพือ่ ท้องถิน่
5. โรงเรียนเครือข่าย
6. องค์การปกครองส่วนท้องถิน่

15

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net

5

ไม่รบั

/

/

/

รับ

/

1. ใช้ GPAX
2. ใช้ O-Net

30

