
จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

1 การเรือน คหกรรมศาสตร (อาคาร

วิทยาศาสตร ถ.สิรินธร 

กรุงเทพฯ )

40 1. (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรม

ศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่

เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดาน

คหกรรมศาสตร

40 1. (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.30

3. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับงาน

ดานอาหาร หรือศิลปะประดิษฐ ยอนหลังไมเกิน 5 ป

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ  โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดาน

คหกรรมศาสตร

60 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 50)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

คหกรรมศาสตร

60 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานค

หกรรมศาสตร

160

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

2 การเรือน คหกรรมศาสตร (วิทยาเขต

สุพรรณบุรี)
30 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรม

ศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่

เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดาน

คหกรรมศาสตร

20 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาคกลาง หรือ มีประวัติ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ภายในพื้นที่ภาคกลาง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ  โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดาน

คหกรรมศาสตร

20 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 50)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

คหกรรมศาสตร

20 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

คหกรรมศาสตร

90



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

3 การเรือน เทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ 

(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิริน

ธร กรุงเทพฯ )

40 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหาร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

60 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. เปนผูที่เปนทายาทธุรกิจ หรือ มีเครือขายเกี่ยวของ

กับธุรกิจอาหาร  รวมถึงผูที่มีความสนใจที่จะมีอาชีพที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบริการอาหารในอนาคต

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหารหรือบริการ

60 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 15)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

60 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

160



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

4 การเรือน เทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ 

(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหาร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

20 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาคกลาง หรือ มีประวัติ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ภายในพื้นที่ภาคกลาง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

15 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 15)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

15 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

80



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

5 การเรือน เทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ 

(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง)

30 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหาร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

20 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาคใต หรือ มีประวัติ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ภายในพื้นที่ภาคใต 14 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง

 นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต

 ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎรธานี และยะลา

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

15 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 15)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

15 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

80



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

6 การเรือน เทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ 

(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

ลําปาง)

30 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหาร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

20 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หรือ  มีประวัติ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ภายในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 

เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน พะเยา นาน แพร ลําปาง 

ตาก กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ 

นครสวรรค เพชรบูรณ และอุทัยธานี

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

15 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 15)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

15 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

80



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

7 การเรือน อุตสาหกรรมการประกอบ

อาหาร (อาคารวิทยาศาสตร

  ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

40 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหาร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

60 1.  (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือ

เทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิต ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรือ

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือ

เทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

 และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 

หนวยกิต หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของดานอาหาร

2. มีความสามารถโดดเดน ตอไปนี้

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

     - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือ

ที่เกี่ยวของ หรือ/และ

     - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ หรือ/

และ

     - เปนผูมีความเกี่ยวของกับเครือขายอาชีพดาน

อุตสาหกรรมอาหาร

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณา

   ่ ่

40 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 15)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

40 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 10)

    - PAT 1 (รอยละ 10)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

120



จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

จํานวน

รับ
คุณสมบัติ

ขอมูลหลักสูตรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 8 หลักสูตร

แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รูปแบบ Portfolio รูปแบบ Quota รูปแบบ Admission 1 รูปแบบ Admission 2

รอบที่ 1

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2

รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564

สมัครไดที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3

รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

สมัครไดที่ https://student.mytcas.com
รวม

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร/สาขาวิชา

8 การเรือน โภชนาการและการ

ประกอบอาหารเพื่อการ

สรางเสริมสมรรถภาพและ

การชะลอวัย (อาคาร

วิทยาศาสตร  ถ.สิรินธร 

กรุงเทพฯ )

40 1. (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหาร

หรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 

กิโลกรัมตอตารางเมตร

6. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

60 1. (คาดวาจะ) เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

เทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 

2.00 

3. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา  (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

4. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 

กิโลกรัมตอตารางเมตร

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณา

ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับดานอาหาร

40 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 15)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 

16 - 29 กิโลกรัมตอตารางเมตร

6. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

40 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 

ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 20)

    - O-NET (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 30)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ

ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm

 และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง

แพทย

5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 

16 - 29 กิโลกรัมตอตารางเมตร

6. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ 

โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

120

หมายเหต:ุ รอบที่ 4 รูปแบบ Direct Admission  จะดําเนินการหลังสิ้นสุดการรับสมัคร รอบที่ 3 เรียบรอยแลว

               โรงเรียนการเรือน เปดรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนรวม เฉพาะสาขาวิชาคหกรรมศาสตร (อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) จํานวนทั้งหมด 20 คน
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