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TCAS64 รอบ 2 รับตรงสํานักวชิา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564
29 December 2020 | อา่น: 471 | หมวดหมู:่ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล)

แชรบ์น  Facebook  Twitter      LINE    

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง รับสมคัรและคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตร ีTCAS64 รอบ 2 โครงการพเิศษ รับตรงสํานัก
วชิา ประจําปีการศกึษา 2564

ไมอ่ยากพลาดขา่วTCAS รับตรง กรณุาปฏบิตัดิงันี� (คลกิ)

ขา่วดว่น

สรปุ, รายการรับสมคัร TCAS64 ลา่สดุ

สาขาที�เปิดรบั

ภาษาองักฤษ
จนีศกึษา
ภาษาจนีธรุกจิ
ภาษาและวฒันธรรมจนี
การสอนภาษาจนี
การบญัชี
เศรษฐศาสตร์
บรหิารธรุกจิ
การจัดการการทอ่งเที�ยว
การจัดการอตุสาหกรรมการบรกิาร-เนน้การบรหิารการโรงแรมอาหารและเครื�องดื�ม
การจัดการธรุกจิการบนิ-งานบรกิารทางการบนิ
นติศิาสตร์
เทคโนโลยดีจิติอลเพื�อนวตักรรมทางธรุกจิ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ

https://www.enttrong.com/
https://www.enttrong.com/category/23
https://goo.gl/4zmYgK
https://www.enttrong.com/tcas/tcas64
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อนามยัสิ�งแวดลอ้ม
การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
การจัดการธรุกจิการบนิ-ธรุกจิโลจสิตกิสท์างการบนิระหวา่งประเทศ
การจัดการธรุกจิการบนิ-การปฏบิตักิารทางการบนิ
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยวและโลจสิตกิส์
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยวและโลจสิตกิส+์การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน-หลกัสตูรควบ 2 ปรญิญา
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์
มลัตมิเีดยีและการสรา้งภาพเคลื�อนไหว
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
เคมปีระยกุต์
เทคโนโลยชีวีภาพ-วทิยาศาสตรช์วีภาพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
วทิยาศาสตรเ์ครื�องสําอาง
เทคโนโลยคีวามงาม
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั
วศิวกรรมวสัดุ
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์
การแพทยแ์ผนจนี
กายภาพบําบดั
สาธารณสขุศาสตร์
(หนา้ 2)

คณุสมบตั ิ

สําเร็จการศกึษา หรอืกําลงัศกึษาชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 หรอืปวช.3 หรอืกศน. หรอืเทยีบเทา่
มคีณุสมบตัเิพิ�มเตมิ ตามแตล่ะสาขาวชิากําหนด
(หนา้ 3, 4)

กระบวนการคดัเลอืก

ยื�นผลการเรยีน
ยื�นผลงาน
(หนา้ 13)

รบัขา่วสารเพิ�มเตมิ

ผา่นชอ่งทาง Facebook
ผา่นชอ่งทาง LINE
ผา่นชอ่งทางเฉพาะ

วธิสีมคัร

สมคัรทางอนิเทอรเ์น็ตที�เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั
(หนา้ 14)

https://www.facebook.com/enttrong/
https://www.enttrong.com/line-opc
https://www.facebook.com/groups/297287338191015
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กาํหนดการรบัสมคัร

1 – 15 มนีาคม 2564
(หนา้ 14)

หนา้: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

แชรบ์น  Facebook  Twitter      LINE    

ขา่วอื�นๆที�น่าสนใจ

TCAS64 รอบ 2 โควตา 17 จังหวดัภาคเหนอื มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 2 นักเรยีนจังหวดัชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 2 นักเรยีนหอ้งเรยีนเนน้ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการเด็กดมีทีี�เรยีน มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการรับตรงสํานักวชิา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

ป้ายกาํกบั: TCAS 64 TCAS รอบ 2 คณะกายภาพบําบดั คณะการทอ่งเที�ยว คณะการบญัชี คณะการบนิ

คณะการแพทยแ์ผนจนี คณะการแพทยแ์ผนไทย คณะครศุาสตร ์คณะศกึษาศาสตร์ คณะนติศิาสตร์ คณะบรหิารธรุกจิ

คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะโลจสิตกิส์ ปีการศกึษา 2564 รับสมคัร ทั�วประเทศ รับสมคัร วฒุเิทยีบเทา่

รับสมคัร สมัภาษณอ์ยา่งเดยีว รับสมคัร เด็กซิ�ว (ผูสํ้าเร็จการศกึษา) รับสมคัร ไมใ่ช ้GAT PAT รับสมคัร ไมใ่ชเ้กรดขั �นตํ�า

Follow @enttrong

กรอกอเีมลเ์พื�อรบัขา่วสาร

   ตกลง  

หลงัจากกรอกอเีมลเ์สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
กรณุาเขา้ไปกดลิ�งในอเีมลเ์พื�อยนืยนัรับขา่วสาร

จัดสง่โดย FeedBurner
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ยอดนยิมใน 90 วนั

TCAS64 รอบ 1 มหาวทิยาลยัศลิปากร 2564 (ชว่งที� 3)

TCAS64 รอบ 1 Portfolio แบบที� 1 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการชา้งเผอืก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการคดัเลอืกตรงประเภทเรยีนด ีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการเด็กดมีทีี�เรยีน มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ม.ธรรมศาสตร ์2564

TCAS64 รอบ 1 ขยายโอกาสทางการศกึษา ม.เกษตรศาสตร-์ศรรีาชา 2564

ยอดนยิมใน 30 วนั

TCAS64 รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ม.ธรรมศาสตร ์2564

TCAS64 รอบ 1 นักเรยีนที�มคีวามสามารถพเิศษทั�วประเทศ ม.บรูพา 2564

รับตรง64 พยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 2564

TCAS64 รอบ 2 เด็กดมีทีี�เรยีน มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการเพชรตะวนัออก มหาวทิยาลยับรูพา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio 2 ราชมงคลกรงุเทพ 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio เพิ�มเตมิ โควตาทั�วประเทศ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้2564

รับตรง64 เภสชัศาสตร ์รว่มมอืกบั ม.นอตตงิแฮม ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 2564

รปูแบบ

TCAS รอบ 1

TCAS รอบ 2

TCAS รอบ 3

TCAS รอบ 5

รับตรงผูจ้บปวส.

รับตรงวฒุเิทยีบเทา่

รับตรงสมัภาษณอ์ยา่งเดยีว

รับตรงเด็กซิ�ว/ผูสํ้าเร็จการศกึษา

รับตรงใช ้7/9 วชิาสามญั

รับตรงใช ้GAT PAT

รับตรงไมใ่ช ้GAT PAT

รับตรงไมใ่ชเ้กรดขั �นตํ�า

ปีการศกึษา

TCAS64
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รับตรง64

สถาบนั (ก-ฮ)

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ม.เกษตรศาสตร์

ม.ขอนแกน่

ม.เชยีงใหม่

ม.ทกัษิณ

ส.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

ม.เทคโนโลยรีาชมงคล

ม.เทคโนโลยสีรุนารี

ม.ธรรมศาสตร์

ม.นครพนม

ม.นราธวิาสราชนครนิทร์

ม.นเรศวร

ม.บรูพา

ม.พะเยา

ม.มหาสารคาม

ม.มหดิล

ม.แมโ่จ ้

ม.แมฟ้่าหลวง

ม.ราชภฏั

ม.วลยัลกัษณ์

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ

ม.ศลิปากร

ม.สงขลานครนิทร์

ม.อบุลราชธานี

อื�นๆ

คา่เทอม มหาวทิยาลยั
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