
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด
จ านวน

รับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

GAT 

(%)

01 02 03 04 05 รวม 85 71 72 73

1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 23 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 35 1 1 30 √  - √  -

2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 44 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1  - √  - √  -

3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยี

การศึกษาแพทยศาสตร์)

8 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- 30 1 30 1 30  - 55 √ √

4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 30 1 1  - √  - √  -

5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

สาขาความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

15 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 35 35 35 35 35 35 √  - √  -

คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ และเกณฑ์คะแนนข้ันต่ า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระบบ TCAS รอบ 4 (Admissions) ปีการศึกษา 2562

O-NET (%) PAT (%)
คณะ

ฉบับปรับปรุง 18 พ.ค.62

ล าดับท่ี

เกณฑ์ข้ันต่ า (ถ้ามี)

GPAX
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6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์)

15 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1 - 20 - 30  -

7 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 54 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสัชศาสตร์ - √ √ √ √ √ 60 √ - √  -

8 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต(คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  

เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์)

100 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 30 30 30 30 30 - √ √ √  -

9 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1 1 1 1 1 - √ √ √ -

10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1 1 35 1 1 - √ √ √ -

11 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)

40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1 1 1 1 1 - √ √ √ -

12 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ)

40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1 1 30 1 1 - √ √ √ -

13 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต

50 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 45 40 35 35 40 40 60 - 20  -
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รับ
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14 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

30 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 35 35 35 35 35 35 60 - 20  -

15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 100 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1 30 √ - √  -

16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(วท.บ.)

80 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1 30 √ - √  -

17 คณะกายภาพบ าบัด สาขากายภาพบ าบัด  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

38 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 6 6 6 6 6 30 √ - √  -

18 คณะกายภาพบ าบัด สาขากิจกรรมบ าบัด  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

25 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 6 6 6 6 6 30 √  - √  -
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สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด
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รับ
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19 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต

42 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศ

ศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลป

ศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

- 1 1 45 1 1 30 √  -  -  -

20 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 70 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศ

ศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลป

ศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

- 45 1 1 1 1 30 √  -  -  -

21 วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต

100 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศ

ศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลป

ศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

- 1 1 1 1 1 - - - - -

22 วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 40 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1 - 20 - 20 -
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23 วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

40 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศ

ศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลป

ศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

- 1 1 1 1 1 - - - - -

24 วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปร่ือง หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1 1 1 1 1 - √ √ √

25 คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน  หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

60 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- √ √ √ √ √ 30 20 - 30 -

26 วิทยาเขตอ านาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 41 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1 30 √ - √ -

27 วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

42 5 เกษตรศาสตร์ - 1 1 1 1 1 - √ √ √ -

28 วิทยาเขตอ านาจเจริญ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

35 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศ

ศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลป

ศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

- 1 1 1 1 1 - √ - - -
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29 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

100 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1 1 30 20 1 - √ √ √ -

30 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต

100 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

2.75 30 30 30 30 30 30 30 - 20 -

31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตว

แพทยศาสตรบัณฑิต

10 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

- 1 1 1 1 1 - √ - √ -

32 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

35 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1 1 1 1 1 - √ √ √ -

33 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

2.25 1 1 1 1 1 20 20 - 20 -

34 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา

สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา สาขา

วิชาเอกการออกก าลังกายและการกีฬา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

10 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

2.25 1 1 1 1 1 - 20 - 20 -
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สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด
จ านวน

รับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

GAT 

(%)

01 02 03 04 05 รวม 85 71 72 73

O-NET (%) PAT (%)
คณะล าดับท่ี

เกณฑ์ข้ันต่ า (ถ้ามี)

GPAX

35 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา

สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา สาขา

วิชาเอกฟุตบอล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

5 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

2.25 1 1 1 1 1 - 20 - 20 -

36 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

5 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 1 1 30 30 30 - √ - √ √

37 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต

5 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 - √ - √ √

38 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

10 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 - √ - √ √

39 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร

นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

นมและเคร่ืองด่ืม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต

5 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 - √ - √ √

40 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต

10 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 - √ - √ √

41 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

25 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 30 √ - √ √

42 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต

50 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 - √ - √ √

43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 30 30 30 30 30 - √ - √ √
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สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด
จ านวน

รับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

GAT 

(%)

01 02 03 04 05 รวม 85 71 72 73

O-NET (%) PAT (%)
คณะล าดับท่ี

เกณฑ์ข้ันต่ า (ถ้ามี)

GPAX

44 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต

35 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.75 1 1 - √ √ √ -

45 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต

32 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.50 1 1 1 1 1 - √ √ √ -

46 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

35 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.50 1 1 1 1 1 - √ √ √ -

47 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาธรณีศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

2.50 1 1 1 1 1 - 20 20 20 -

48 วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 40 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี 

เศรษฐศาสตร์

- 1 1 1 1 1 - √ √ - -

49 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการ

ภัยพิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

30 3 วิศวกรรมศาสตร์ - 1 1 1 1 1 - √ - - 25

50 วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี 

เศรษฐศาสตร์

- 1 1 1 1 1 - √ √ - -

51 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 10 แพทยศาสตร์ 9 10 แพทยศาสตร์ - 1 1 1 1 1 60 - - - -

ค่าน้ าหนัก (ช.6 ค่าน้ าหนัก

1. O-NET = 0 % ญ.3) 1. O-NET = 0 %

2. วิชาเฉพาะแพทย์ = 30% 2. วิชาเฉพาะแพทย์ = 30%

3. 7 วิชาสามัญ = 70 % 3. 7 วิชาสามัญ = 70 %

    - วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) = 40

 %

    - วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) = 40 %

25
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สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด
จ านวน

รับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

GAT 

(%)

01 02 03 04 05 รวม 85 71 72 73

O-NET (%) PAT (%)
คณะล าดับท่ี

เกณฑ์ข้ันต่ า (ถ้ามี)

GPAX

    - คณิตศาสตร์ 1 = 20 %     - คณิตศาสตร์ 1 = 20 %

    - ภาษาอังกฤษ = 20 %     - ภาษาอังกฤษ = 20 %

    - ภาษาไทย = 10 %     - ภาษาไทย = 10 %

    - สังคมศึกษา = 10 %     - สังคมศึกษา = 10 %
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คุณสมบัติเฉพาะ รอบ 4 Admissions 
 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ : ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มี
ภาวะตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครจะได้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์ 

 
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

01 02 03 04 05 ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 35 แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 รวม 5 กลุ่มฯ   30 

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์และตรวจร่างกาย 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายอุปกรณ์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
1. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก  

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ด่าเนินการท่าบัตรประจ่าตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช (OPD Card) 
โดยลงทะเบียน online ที่  http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord/ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:00 น. 

 
2. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
  07.15 น. นักศึกษารายงานตัว ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4  ห้อง 499 โรงพยาบาลศิริราช 
  08.00 น.  นักศึกษาเข้ารับเอกซเรย์ทรวงอก 
  09.00 น. นักศึกษาเข้ารับตรวจตา 
  10.00 น.  นักศึกษาเข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไป 

  (ไม่ต้องงดน้้าและอาหารก่อนเข้าตรวจร่างกาย) 
12.30 น. นักศึกษารายงานตัว ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ชั้น 2 
13.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 15 นาที / นักศึกษา 1 ราย 

 
หมายเหตุ ขั้นตอนการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์จะสิ้นสุด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับผลการตรวจร่างกายจาก

หน่วยตรวจทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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เอกสารที่ต้องเรียกเก็บจากนักศึกษาในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีดังนี้ 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ใบ พร้อมลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง  
2. ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา หรือของมารดา หรือของผู้ปกครอง ตามกฎหมาย (ตามค่าสั่งศาล) 

และผู้สมัครลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
3. ส่าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นปี 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 พร้อมลงนาม

รับรองส่าเนาถูกต้อง  
4.  ใบแจ้งผลคะแนน O–NET (รหัส 01 - 05) 
5.  ใบแจ้งผลคะแนน GAT (รหัส 85) และ PAT (PAT 2 รหัส 72) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร โทร. 02-419-3441 

 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร)์ 
1.1   เป็นผู้ที่มสีัญชาติไทย 
1.2   เป็นผู้ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส่าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.3   ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน  

  หรือขา เป็นต้น ที่คณะกรรมการด่าเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     
  และปฏิบตัิงานในวชิาชีพ 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 ≥ 30 ≥ 1 ≥ 30 ≥ 1 ≥ 30 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์และตรวจร่างกาย 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก  
 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ด่าเนินการท่าบัตรประจ่าตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช (OPD Card) 
โดยลงทะเบียนผู้ปว่ยนอกใหม่ โรงพยาบาลศิริราชด้วยระบบ online ที่ 
http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord/ และถ่ายส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรอง
ส่าเนาถูกต้อง ส่งกลับมาทางอีเมล sietmu@hotmail.com  
โดยระบุเร่ือง “หลักฐานประกอบการเข้าสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 4 Admissons”  
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:00 น. 
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2. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
07.30 - 07:50 น. รายงานตัว และส่งเอกสาร โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ชั้น 14 อาคารศรีสวรินทิรา  
  ห้องเรียน 1 (1403) แจกเอกสารส่าหรับการตรวจร่างกาย และกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา 
08.00 – 10:00 น. นักศึกษาเข้ารับการตรวจร่างกายและน่าเอกสารการตรวจร่างกายที่กรอกชื่อ-นามสกุลของ

นักศึกษาครบถ้วนไปด้วย พร้อมช่าระเงินค่าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จ่านวน 530 บาท 
 ตรวจร่างกายทั่วไป  ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 4 

ตรวจตา  ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 5 
ตรวจสุขภาพทางรังสีวิทยา ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 2 

   (ไม่ต้องงดน้้าและอาหารก่อนเข้าตรวจร่างกาย) 
09:00 – 10:00 น. ผู้ปกครองนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 
10:00 – 10:15 น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ห้องเรียน 1 (1403) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 
10:15 – 12:00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาที / นักศึกษา 1 ราย 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์จะสิ้นสุด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับผลการตรวจร่างกายจาก

หน่วยตรวจทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เอกสารที่ต้องเรียกเก็บจากนักศึกษาในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
1. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา ดังนี้ 

1.1 รูปถ่ายผู้สมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด่า  
1.2 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้สมัคร 2 ใบ พร้อมลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการขอมีเวชระเบียน

ผู้ป่วยใหม่ 
1.3 ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา หรือของมารดา หรือของผู้ปกครอง ตามกฎหมาย (ตามค่าสั่งศาล) 

และผู้สมัครลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
1.4 ส่าเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4 - ม.6 : 6 ภาคการศึกษา และประทับตราโรงเรียน พร้อม

ลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง  
2. แบบประวัตินักศึกษาหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์(แจกให้ตอนรายงานตัว) 
3. หนังสือแสดงเจตนาให้น่าข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการศึกษาไปใช้ในการบรหิารและจัดการศึกษา  

(แจกให้ตอนรายงานตัว) 
4. แบบแสดงเจตจา่นงขอมีเวชระเบียนผูป้่วยใหม่ 
 
โรงเรยีนเวชนิทศัน์พฒันา สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
โทร. 02-4198987/02-4195524  โทรสาร. 02-4198987 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
1.1    ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
1.2 มีความพร้อมของร่างกาย เนื่องจากหลักสูตรมีการศึกษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทยจ่านวน 15 หน่วยกิต 

ซึ่งต้องใช้ก่าลังนิ้วมืออย่างมากในการเรียนนวดไทย เพื่อให้สามารถกดนวดเพื่อรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายราย
ในแต่ละวัน ผู้เรียนจะต้องฝึกให้นิ้วมือมีก่าลังด้วยวิธีการที่เรียกว่า “ยกกระดาน” ดังนั้นสาขาวิชานี้จึงไม่
เหมาะกับผู้ที่มีแขนขาผิดรูป มีน้่าหนักตัวมากเกินไป หรือมีโรคประจ่าตัวเก่ียวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูก 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
ขั้นต่่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มสาระฯ ≥ 1 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการตรวจร่างกาย 

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 7:00-7:30 น. 
สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 ห้องพงศ์สร้อยเพ็ชร (1307)  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ตรวจร่างกาย เวลา 7:30 –10:00 น. 
นักศึกษาเข้ารับการตรวจร่างกายและนา่เอกสารการตรวจร่างกายที่ 
กรอกชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาครบถ้วนไปด้วย 
พร้อมช่าระเงินค่าตรวจรา่งกาย จ่านวน 530 บาท 
ตรวจร่างกายทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 4 
ตรวจตา   ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 5 
ตรวจสุขภาพทางรังสีวิทยา ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 2  
(ไม่ต้องงดน้่าและอาหารก่อนเข้าตรวจร่างกาย) 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 10:00-10:15 น. 
สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 ห้องพงศ์สร้อยเพ็ชร (1307)  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:20-12:30 น. 
สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 ห้องสุมนกาญจน์ (1308)          
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/enrolment.html 
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-419-8824-6 
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เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
1.1 รูปถ่ายผู้สมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดอืน โดยเป็นรปูถ่ายหนา้ตรง

ไม่สวม  หมวก หรือแว่นตาด่า  
1.2 ส่าเนาบัตรประจ่าตวัประชาชนของผูส้มัคร 2 ใบ พร้อมลงนามรับรองสา่เนาถูกต้อง เพื่อ

ประกอบการขอมีเวชระเบียนผูป้่วยใหม่ 
1.3 ส่าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา หรือของมารดา หรือของผู้ปกครอง ตาม

กฎหมาย (ตามค่าสัง่ศาล) และผู้สมัครลงนามรับรองสา่เนาถูกต้องทุกฉบับ 
1.4 ส่าเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4 - ม.6 : 6 ภาคการศึกษา และ

ประทับตราโรงเรียน พร้อมลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง 

*ขั้นตอนการตรวจรา่งกายและสอบสัมภาษณ์จะสิน้สุด เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รบัผลการตรวจ
ร่างกายจากหน่วยตรวจทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ดา่เนินการท่าบตัรประจา่ตัวผูป้่วย
โรงพยาบาลศิริราช (OPD Card) โดยลงทะเบียนผูป้่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลศิริราชด้วย
ระบบ online ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord/ และถ่ายสา่เนา
บัตรประจา่ตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง ส่งกลับมาทางอีเมล 
edu.thaimed03@gmail.com โดยระบุเรื่อง “หลักฐานประกอบการเข้าสัมภาษณ์
ระบบ TCAS รอบ 4 Admission” ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 18:00 น. 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.1 ไม่รับผู้สมัครที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  
1.2 เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์หรือต้องเรียนรายวชิา

พื้นฐานและวชิาเพิ่มเติ่มของกลุม่สาระการเรีนรู้ ดังนี้ (จ่านวนหน่วยกิตนบัถึงวันทีจ่บการศึกษา) 

- วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า  22 หน่วยกิต

- คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต

- ภาษาตา่งประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3 มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทา่สัญญากับมหาวิทยาลยั เพื่อเข้าปฏิบัติชดใชทุ้นหลังสา่เร็จ

การศึกษาได ้
1.4 น้่าหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไมน่้อยกว่า 150 เซนติเมตร 

ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยูก่ับดุลยพินจิของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
1.5 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
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1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรนุแรงอันอาจเป็นอันตรายตอตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic 
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกต ิ(Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพ
ผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality 
Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/
วิชาชีพการพยาบาล 

2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล 

3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ปว่ย และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วชิาชีพการพยาบาล 

4) มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม/วิชาชีพการพยาบาล 

5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
5.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 

6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40     
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค่าพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ
ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) 

7) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจรางกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
โรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้  

รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรนุแรงและการดา่เนินโรค/อาการอันอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวธิีการตรวจ
วินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณาจะก่าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครสามารถขอรับข้อมูลได้จาก สอท. 

หากปรากฏภายหลังวา่ผู้สมัครขาดคุณสมบตัิตามข้อ 1.1 – 1.5 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจ
ปกปิดข้อมูล ผู้นัน้จะถูกตัดสิทธิใ์นการคัดเลือกคร้ังนี้และการเปน็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลแลว้ก็ตาม  

คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการ
พยาบาล ที่มไิด้ระบุไว้ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การคัดเลือกของคณะกรรมการให้
ถือเป็นที่สิ้นสดุ 

 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนน

รวม 01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1  ≥ 30 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 
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1. ตรวจร่างกาย วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562   เวลา 8.00-16.00 น. 

สถานที่ โถงอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธบิดี พญาไท กรุงเทพฯ 

*ตรวจร่างกายกบัโรงพยาบาลรามาธบิดีเท่านั้น  

ค่าตรวจร่างกาย: ประมาณ 1,600 บาท 

2. สอบสัมภาษณ ์ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562    

เวลา 7.30-8.15 น. รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนและปฏบิัติการรวมด้าน

การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี  (โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ) 

เวลา 8.30-12.00 น. สอบสัมภาษณ ์

เอกสารส้าหรับรายงานตัว ส่าเนาใบระเบยีนแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา จ่านวน      

1 ฉบับ 

3. ก่าหนดการเพิ่มเติม กรอกข้อมูลเพื่อท่าเวชระเบียนส่าหรับการตรวจร่างกาย ตั้งแตวั่นที่ 29 พ.ค.-1 มิ.ย.62  

ที่เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health 

สอบถามข้อมูล โทรศัพท์หมายเลข 02-201-2010 (เวลา 08.00-16.00 น.) 

E-mail: nursing.rama@gmail.com 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
1.1 ก่าลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาชั้นปทีี่ 6   

  1.2 ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจา่ปีการศึกษา 2562 ในสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ    
  1.3 เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์   
  1.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่่ากว่า 3.00   
  1.5 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีบัตรประจ่าตัวประชาชนไทย  
  1.6 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
  1.7 ต้องไม่เป็นผู้กระท่าหรือร่วมกระท่าทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
        ในสถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ  
  1.8 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม  
        หรือกระท่าความผดิ ต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางดา้นวชิาการ   
  1.9 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรค 
       ต่อการศึกษาและการปฏบิตัิงาน  
  1.10 มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหว่าง 18-30 
  1.11 ไม่เป็นตาบอดสีขัน้รุนแรง 
  1.12 ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง 
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 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ  ≥ 1  ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 
 
สอบสัมภาษณ ์ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.    

สถานที่  ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท  

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/er/ 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 1484 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น.  

สถานที่ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ตรวจร่างกาย ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท 

สถานที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

(ก่าหนดการรอประกาศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  
1.1 การได้ยินปกต ิ
1.2 ไม่เป็นตาบอดสีขัน้รุนแรง 

 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต่่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 
≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 35 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่  3 มิถุนายน 2562   เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานที่  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สือ่ความหมายและความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย  

              อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม. 

              ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://med.mahidol.ac.th/commdis  

              หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ ์

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 2425 หรือ 02 201 2208 เวลา 08.00-16.00 น. 
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ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562   เวลา 08.00-09.00 น. 
สถานที่  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สือ่ความหมายและความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย  

              อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม. 

เอกสารส่าหรับรายงานตัว อย่างละ 1 ฉบบั ดังนี้ 

1. ใบสมัครคัดเลือกฯ และประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจา่ปีการศึกษา 2562 

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงและสา่เนา) 

3. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน ส่าเนาทะเบียนบา้น (ของตนเองและผู้ปกครอง) 

ตรวจร่างกาย วันที่ 2 มิถุนายน 2562    เวลา 08.00 น.  

ตรวจสุขภาพทั่วไป และเจาะเลอืดหาภูมิตับอักเสบบีและสุกใส                                 

(ค่าตรวจร่างกาย 1,530 บาท)                               

สถานที่ โถงอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท  กทม. 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. ตรวจการได้ยิน (ค่าตรวจการได้ยิน 450 บาท) 

สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สือ่ความหมายและความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย  

อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 

ก่าหนดการเพิ่มเติม กรอกข้อมูลเพื่อท่าเวชระเบียนส่าหรับตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 29 พ.ค.-      

1 มิ.ย.62 ที่ https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health  

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 60  
 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่   3  มิถุนายน  2562  เวลา  7.30 น. 

สถานที่   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์  www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions 
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-354 3749 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

กรอกประวัติออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions  

ตั้งแต่วันประกาศผลสอบ (โดยสัง่พิมพ์ประวัติในวันสอบสัมภาษณ์) หรือ 

กรอกประวัติในวันมาสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์  
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ตรวจร่างกาย วันที่  2  มิถุนายน  2562  เวลา   8.30 น.  
สถานที่  ลานหน้าห้องการเงินกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธบิดี 
ค่าตรวจร่างกาย  600 บาท 

ก่าหนดการเพิ่มเติม www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิต เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) 

1. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง 

2. ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 30 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562   เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.  

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท   ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท  
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r4.html 
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 5052-54 

ก่าหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-09.00 น. 
สถานที่ โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริเวณทางขึ้น L-01) 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐหรือรพ.เอกชน มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-09.00 น. 
สถานที่ โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์  (บริเวณทางขึ้น L-01) 

ก่าหนดการเพิ่มเติม ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม “รองคณบดี+ผู้ช่วยคณบดีพบปะผูป้กครอง” 
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562   เวลา 09.30-10.00 น. 
สถานที่ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง L-02  

 
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ)   สาขาวชิาชีวนวัตกรรม 

1.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน” 
1.2 ถ้าผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรก่าหนด ให้คณะกรรมการประจ่าหลักสูตรเปน็ผู้พิจารณา 
Faculty of Science   Bachelor of Science Program in Bioinnovation 

 (International Program, Multidisciplinary curriculum) 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 18/05/2019
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1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty 
of Science, Mahidol University 

2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be 
considered for admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of 
Science, Mahidol University. 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน” 
1.2 ถ้าผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรก่าหนด ให้คณะกรรมการประจ่าหลักสูตรเปน็ผู้พิจารณา 

Faculty of Science   Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International 
Program) 

1. Successful performance at an interview in English held by the 
Interview Committee of Faculty of Science, Mahidol University 

2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may 
be considered for admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of 
Science, Mahidol University. 

 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต่่าของคะแนน
รวม 

01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ≥ 35 แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 
 

สาขาวชิาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน” 
1.2 ถ้าผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรก่าหนด ให้คณะกรรมการประจ่าหลักสูตรเปน็ผู้พิจารณา 
Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program) 
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of 

Science, Mahidol University 
2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be 

considered for admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, 
Mahidol University. 
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เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
ขั้นต่่าของคะแนน

รวม 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่

สาขาวชิาวสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน” 
1.2 ถ้าผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรก่าหนด ให้คณะกรรมการประจ่าหลักสูตรเปน็ผู้พิจารณา 
Faculty of Science   Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering 
(International Program, Multidisciplinary curriculum) 
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of

Faculty of Science, Mahidol University
2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may

be considered for admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of
Science, Mahidol University.

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนน
รวม 01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ≥ 30     แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก่าหนดขั้นต่า่ 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาต)ิ ทุกสาขาวิชา 
ใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ทั้งหมด   

สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา  08.30-12.00 น. 
สถานที่   ห้อง SC2-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา   คา่สอบสัมภาษณ์ ......-.......... บาท 
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th/sim 
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-9817 ต่อ 1199 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

- ไม่มีก่าหนดการนี้ -

ตรวจร่างกาย ยื่นผลตรวจรา่งกาย (ใช้ฟอร์มของ รพ. ตรวจสุขภาพทั่วไป, เอกซเรย์หน้าอก, ตาบอดสี ที่ออก
โดย รพ.ของรัฐ/เอกชน) ในวันสอบสัมภาษณ์  วนัที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-09.30 น. 
สถานที่ ห้อง SC2-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      
วิทยาเขตศาลายา 
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ก่าหนดการเพิ่มเติม 1. น่ารูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  

2. ส่าเนาบตัรประจา่ตัวประชาชน (ส่าหรับคนไทย) และพาสปอร์ต (ส่าหรับคนต่างชาติ)  

3. ส่าเนาใบระเบยีนแสดงผลการเรียน 

หมายเหตุ: น่าบัตรประจา่ตัวประชาชนตวัจริง (สา่หรับคนไทย) และพาสปอร์ตตัวจริง (ส่าหรับ

คนต่างชาต)ิ มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ : ไม่มภีาวะตาบอดสีขั้นรนุแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา โดยผา่นการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเสน้ตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ      
10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต่่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 
≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 40 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 40 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
ขั้นต่่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 35 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 35 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ทุกสาขาวิชา ใช้รายละเอียดเดียวกันนีท้ั้งหมด 
สอบสัมภาษณ ์ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-14.00 น. 

ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา 
          สาขาเทคนิคการแพทย ์ห้อง 206-207 
          สาขารังสีเทคนิค  ห้อง 211-212 
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th/ 
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-4371 ต่อ 2542, 2843 , 2849 

ก่าหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00-08.30 น. 
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา 

ตรวจร่างกาย วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-12.00 น. 
สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา 
ค่าตรวจร่างกาย    สาขาเทคนิคการแพทย์ 600 บาท       สาขารังสีเทคนิค  550 บาท 

หมายเหตุ ก่าหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยน โดยทางคณะฯจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ  
 หรือติตตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th 
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หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-441-4371 ต่อ 2843,2849 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 3  มิถุนายน 2562    เวลา 08.30-12.00 น. 

สถานที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คา่สอบสัมภาษณ์ 300 บาท  

ก่าหนดการสอบสัมภาษณ์ สามารถ Download ที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/ed 

สอบถามรายละเอียดได้ทีโ่ทรศัพท์หมายเลข 02-640-9850 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) 

และกลุ่ม Line:   

 

 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่  3  มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 - 09.00 น. 
สถานที่ หอประชุมราชพฤกษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

ผลตรวจร่างกาย ให้ส่งผลการตรวจร่างกายและรายงานผลการตรวจ X-ray (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน) 
วันที่  3 มิถุนายน 2562    เวลา 07.00 - 09.00 น. 

สถานที่ หอประชุมราชพฤกษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

คณะกายภาพบ้าบัด 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ่าบัด  

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่ต่่ากว่า 3.00 รวมทั้งไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพ 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 
≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
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สอบสัมภาษณ ์ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานที่ คณะกายภาพบา่บัด มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์  www.pt.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 
เวลา 07.30-09.00 น. 

สถานที่ หนา้ห้องประชุม ศ.นพ.เฟื่อง สัตย์สงวน ชั้น 3 คณะกายภาพบา่บัด มหาวทิยาลัยมหิดล 

(ศาลายา) 

ตรวจร่างกาย คณะกายภาพบ้าบัด จะแจ้งวันตรวจสุขภาพส้าหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจหาภูมิและเชื้อไวรัสตบัอักเสบ 

บี ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่างกายโดยแพทย์  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

www.pt.mahidol.ac.th 

ก่าหนดการเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณจ์ะตอ้งน้าหลักฐานมาแสดงหรือมอบให้กรรมการตรวจสอบเอกสาร 
ดังนี้ 
1.บัตรประจ่าตัวประชาชน 
2.ส่าเนาบตัรประจา่ตัวประชาชนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จา่นวน 1 ชุด 
3.ส่าเนาบตัรประจา่ตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของบิดาและมารดา 
จ่านวน 1 ชุด 
4.ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ บิดาและมารดา จ่านวน 1 ชุด 
5.ส่าเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็นใบแสดงผลการศึกษาชัน้ ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จ่านวน 1 ชดุ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ่าบัด  
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่ต่่ากว่า 2.75 รวมทั้งไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพ 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่  O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนน
รวม 

01 02 03 04 05  
≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
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สอบสัมภาษณ ์ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562    เวลา 09.00-12.00 น. 
สถานที่ คณะกายภาพบา่บัด มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์  www.pt.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบ

สัมภาษณ ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562    เวลา 07.30-09.00 น. 
สถานที่ หนา้ห้องประชุม ศ.นพ.เฟื่อง สัตย์สวงน ชั้น 3 คณะกายภาพบา่บัด มหาวทิยาลัยมหิดล 

(ศาลายา) 

ตรวจร่างกาย คณะกายภาพบ้าบัด จะแจ้งวันตรวจสุขภาพส้าหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจหาภูมิและเชื้อไวรัสตบัอักเสบ บี 

ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่างกายโดยแพทย์  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

www.pt.mahidol.ac.th 

ก่าหนดการเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณจ์ะตอ้งน้าหลักฐานมาแสดงหรือมอบให้กรรมการตรวจสอบเอกสาร 
ดังนี้ 
1.บัตรประจ่าตัวประชาชน 
2.ส่าเนาบตัรประจา่ตัวประชาชนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จา่นวน 1 ชุด 
3.ส่าเนาบตัรประจา่ตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของบิดาและมารดา จ่านวน 1 ชุด 
4.ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ บิดาและมารดา จ่านวน 1 ชุด 
5.ส่าเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็นใบแสดงผลการศึกษาชัน้ ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จ่านวน 1 ชดุ 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต :  ไม่เป็นตาบอดสี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ส่วนสูงไม่ต่่ากว่า 150 cm. 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของ
คะแนนรวม 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ 

GPAX 
GAT PAT 2 

01 02 03 04 05 
 แต่ละกลุ่ม ≥ 30 รวม 5 กลุ่ม  

≥ 30 
30 20 ไม่ต่่ากว่า 2.75 
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สอบสัมภาษณ ์ วันที่  4 มิถุนายน 2562 
เวลา 12.30-14.00 น. 

สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา  
 (ค่าสอบสัมภาษณ์ 250 บาท  ) 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.ns.mahidol.ac.th 
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5333 ต่อ 2122, 2123 

ก่าหนดการรายงานตัวก่อนการ
สอบสัมภาษณ ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
เวลา 12.00-12.15 น. 

สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ 
www.ns.mahidol.ac.th 

ตรวจร่างกาย วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
รายงานตัว เวลา  07.30 – 08.00 น. 
ตรวจร่างกาย  เวลา 08.00-10.00 น. 

สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา (คา่ตรวจร่างกาย 450 บาท) 
              ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.ns.mahidol.ac.th 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

1.1 ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว  ซึ่งจะต้องแนบผลตรวจภาวะตา
บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐมาในการสมัคร 

1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสตัวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง 
และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders)  บุคลิกภาพผิดปกติ  
(personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders  
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ 
(1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(3) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทย์ 
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(4) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค่าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 
จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน ( sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยมีระดับการมองเห็นใน
ตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 

(6) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ทั้งนี้ส่าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้แต่ละคณะ/สถาบัน พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/
สถาบัน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ  ≥  1  ไม่ก่าหนด 
 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. 

สถานที่ ห้องสมุดและศูนยส์นเทศ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัตกิารรวมฯ                 

คณะสัตวแพทยศาสตร์      (คา่สอบสัมภาษณ์ 100 บาท  )  

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข  02-441-5242-4 ต่อ 1429 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายประกอบด้วยใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดและผลการ

ทดสอบภาวะตาบอดที่ตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ มายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์ 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  :  ไม่เป็นตาบอดสีตามการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ และต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ ว่าไม่เป็นตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรฐั
เท่านั้น) 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET  5  กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥1   ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 
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กิจกรรม วัน / เวลา / สถานที่ 
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 9.00 น. -12.00  น. 

สถานที่ : ห้องประชุม  (พิเศษ) เล็ก  มอญเจริญ (4218)  

อาคารสิ่งแวดล้อมพฒันดล (อาคาร 4)  ชั้น 2  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th 

สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5000 ต่อ  1108  หรือ  1110 
ก่าหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 8.00 น. -12.00 น. 
สถานที่ : บริเวณชั้น G อาคารสิง่แวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกาย จาก รพ.ของรัฐเท่านั้น  มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 8.00 น. -12.00 น. 
สถานที่ : บริเวณชั้น G อาคารสิง่แวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ก่าหนดการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

งานบริการการศึกษา โทร.02-4415000 ตอ่ 1108  หรือ  1110 
 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก่าลังกาย 

 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก่าลังกายและการกีฬา  วิชาเอกการออกก่าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก่าลังกายและการกีฬา  วิชาเอกกีฬาฟุตบอล 
 

 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1  รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 20 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1  ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  ทุกสาขาวชิาใช้กา่หนดการเดียวกัน 
 

สอบสัมภาษณ ์ วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562  เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

(ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท คา่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 บาท) 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 0-2441-4297 ต่อ 203 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันจันทร์ที่  3 มิถุนายน  2562  เวลา 08.00 น. 
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกสาขารายงานตวั 

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐ/เอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

สถานที่ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

สิ่งที่เตรียมมาเพิ่มเติม - ส่าเนาทะเบียนบา้น,สา่เนาบัตรประชาชน และใบผลการศึกษาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
- ชุดกีฬาสา่หรับการทา่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
   (เสื้อยืด  กางเกงขายาว หรือกางเกงขาสั้น) 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล :  ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง มีการสอบสัมภาษณ์    
เป็นภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 
≥ 1 ≥ 1 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,  วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขา
วิชาเอกวิศวกรรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ  ≥ 30 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 30 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
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  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) :  ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง มีการ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ ภาษาอังกฤษขั้นต่่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้   
         - TOEFL : Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ข้ึนไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนน 

  ตั้งแต่ 61 ข้ึนไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ข้ึนไป หรือ 
- IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรือ 
- MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ข้ึนไป หรือ 
- SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,000 ข้ึนไป 
 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 30 
 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทุกสาขาวิชาใช้ก่าหนดการเดียวกัน 
สอบสัมภาษณ ์ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอ่านวยการ) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.eg.mahidol.ac.th  
สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-8892138 ต่อ 6028-33,084 456 1928 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 08.00-08.45 น.  
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอ่านวยการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จาก รพ.ของรัฐ/
เอกชน  ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอ่านวยการ) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 

วิทยาเขตกาญจนบุร ี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

1 2 3 4 5 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1     และรวม 3 กลุ่มฯ นี้ ≥ 25  
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  :  ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ และ
โรคหรือความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์  :  ต้องไม่เป็นตาบอดสี โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 หมายเหตุ : GAT ≥ 20% / PAT1 และ PAT2 รวมกัน ≥ 20% 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  :  ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ   :  ต้องไม่เป็น ตาบอดสี    
โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 หมายเหตุ : PAT3 รวมกัน ≥ 25% 
 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       

 
 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  ส่าหรับทุกหลักสูตร 
สอบสัมภาษณ ์ วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข (034)-585-058 ต่อ 2104 หรือ 08-6377-9947  

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์   
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข (034)-585-058 ต่อ 2104 หรือ 08-6377-9947  

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

สถานที่ โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ≥ 45 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

≥ 45 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสาตร์ ทุกสาขาวชิาใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ทั้งหมด 
ก่าหนดการรายงานตัวก่อน

การสอบสัมภาษณ ์

- ช่าระเงินคา่สอบ

สัมภาษณ ์

- ลงทะเบียนและ

รายงานตัว 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.30-9.00 น. 

สถานที่ ห้อง 131 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เวลา 9.00-9.30 น. 

สถานที่ ห้อง 132 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 9.30-12.00 น.  
สถานที่ ห้อง 133 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.la.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02 441 4401 – 8 ต่อ 1102 

ห้องรับรองผู้ปกครอง สถานที่ ห้อง 131 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ: หลังจากผู้สมัครออกจากห้องและไปรายงานตัวลงทะเบียนแล้ว 

ตรวจร่างกาย ไม่มีการให้ตรวจร่างกาย  

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ต้องจบ ม.6 ในปีการศึกษา 2561 หรือ 2560 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี
เท่านั้น 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1     ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่  31 พฤษภาคม  2562  เวลา  9.00 – 16.00 น. 

สถานที่   ห้องประชุมน้า่ทอง  คุณวิศาล วิทยาลัยลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท   ดรูายละเอียดได้ที่เวบ็ไซต์ www.crs.mahidol.ac.th  

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02 800 2630-9 ต่อ 209 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 8.00 - 9.30 น. 
สถานที่   ห้องประชุมน้า่ทอง  คุณวิศาล วิทยาลัยลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ก่าหนดการเพิ่มเติม ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา   

ต้องเข้าพักที่หอพักน้าทองสิกขาลัยทุกคน ในชั้นปี 1 ตลอดปีการศึกษา 
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วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
เอกสารอ่ืนๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร 

1.1 เรียงความการสัมภาษณ์เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน (อสม.) 
จ่านวน 1 หน้ากระดาษ A4. 

1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 
 
หลักสูตรศิลปศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

เอกสารอ่ืนๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร 
1.1 ผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาปัจจบุัน 
1.2 ทะเบียนบ้านของนักเรียน  

 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05  
 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 
 
 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกสาขาวชิาใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ทั้งหมด 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 3 มิ.ย. 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชัน้ 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์  

คณะโครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.na.mahidol.ac.th/th/ 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 086-4456406 
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ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2562   เวลา 8.00-12.00 น. 
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชัน้ 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์  

คณะโครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 

วันที่ 3 มิ.ย. 2562   เวลา 8.00-12.00 น. 
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชัน้ 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์  

คณะโครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ รวม 5 กลุ่มสาระฯ  ≥ 30 
 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่  2  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-12.00 น.  สถานที่ ห้องจันทร์ผา (อาคาร 1) ชัน้ 1  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท) 
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 02-8002840-60 ต่อ 1215 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-9.00 น. 
สถานที่ หนา้ภาควชิาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ตรวจร่างกาย น่าผลการตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 2 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-9.00 น. 
สถานที่ หนา้ภาควชิาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ก่าหนดการเพิ่มเติม ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายโดยใช้แบบฟอร์มที่คณะก่าหนดได้ที่ 

www.sh.mahidil.ac.th   
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วิทยาเขตอ้านาจเจริญ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1     รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

สถานที่  ณ ห้อง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) หรือ ณ มหาวิทยาลยัมหิดล      

วิทยาเขตศาลายา ผ่านระบบทางไกลห้อง Telepresence  กรุณาแจ้งเข้าสอบสัมภาษณ์ 

ทางโทรศัพท์หมายเลข 045 523 211 

ค่าสอบสัมภาษณ์  ไม่มี  

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 045 523 211 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เปน็โรค ดังนี้ 
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเท้าช้าง 
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็นวัณโรค 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562   เวลา 8.30-12.00 
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ)  
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1     ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา  09.00 - 12.00 น. 

สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ)  หรือ ณ มหาวิทยาลยัมหิดล     

วิทยาเขตศาลายา ผ่านระบบทางไกลห้อง Telepresence  กรุณาแจ้งเข้าสอบสัมภาษณ์ 

ทางโทรศัพท์หมายเลข 045 523 211 

ค่าสอบสัมภาษณ์  ไม่มี  

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เปน็โรค ดังนี้ 
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเท้าช้าง 
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็นวัณโรค 

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30-12.00 
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1     ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562   เวลา  09.30 - 12.00 น. 

สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) หรือ ณ มหาวิทยาลยัมหิดล      

วิทยาเขตศาลายา ผ่านระบบทางไกลห้อง Telepresence  กรุณาแจ้งเข้าสอบสัมภาษณ์ 

ทางโทรศัพท์หมายเลข 045 523 211 

ค่าสอบสัมภาษณ์  ไม่มี  

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น่าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เปน็โรค ดังนี้ 
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเท้าช้าง 
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็นวัณโรค 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562   เวลา 8.30-12.00 
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ (ศนูย์ราชการจังหวัดอ่านาจเจริญ) 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่า่ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต่่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ≥ 30 ≥ 20 ≥1 ไม่ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่า่ 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 12.00 น.  

สถานที่  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ค่าสอบสมัภาษณ์ .........-........... บาท  

ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท้ี่โทรศัพท์หมายเลข 0-2441-0909 

ก่าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น.  
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตรวจร่างกาย ให้ส่งผลการตรวจร่างกาย (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน)  ในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
1.  คุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยก่าหนด                 

(ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1  ลงวันที่  3  ตุลาคม 2561)   
2.    มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์   
       2.1  อายุไม่เกิน  20 ปี  (เกิดตั้งแต่  1  มกราคม  2542 เป็นตน้ไป) 

         2.2  เป็นผู้มีเชื้อชาตไิทย  สัญชาติไทย   
       2.3  บิดา มารดาผู้ให้ก่าเนิดเป็นผู้มีสัญชาตไิทยโดยก่าเนดิ (เกิดในประเทศไทย)    

                               หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก่าเนิดแล้ว  
มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก่าเนิดก็ได้  

 ส่าหรับผู้ที่มีปู่ และ/หรือ ย่า ตา และ/หรือ ยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ให้น่าหลักฐานเพิ่มเติม  (ส่าเนา
สูติบัตรของบิดา และ/หรือ มารดาผู้ให้ก่าเนิด  หรือหลักฐานหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต /อ่าเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา และ/
หรือ มารดาของผู้สมัครเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย) มาแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก          

     2.4  เป็นผู้มีสุขภาพ  ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์
ทหาร  หรือนักศึกษาแพทย์ 

      2.5 เป็นผู้ไม่เป็นโรคตามที่ก่าหนดไว้ในกฎหมาย  ว่าด้วยการรับราชการทหาร   และไม่เป็นโรค หรือ
ปัญหาทางการแพทย์  ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรค  หรือขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์
ทหาร/นักศึกษาแพทย์  ตามระเบียบกรมแพทย์ทหารบก  ว่าด้วย  การตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์
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ทหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พ.ศ.2540   และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก  ว่าด้วย   การตรวจสุขภาพ
บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2550 

      2.6  ผู้ที่เป็นเพศชาย   มีส่วนสูงไม่ต่่ากว่า  160 เซนติเมตร   น้่าหนักไม่ต่่ากว่า 50 กิโลกรัม  และมี
ความขยายของหน้าอก   เมื่อหายใจเข้าไม่ต่่ากว่า  78 เซนติเมตร    เมื่อหายใจออกไม่ต่่ากว่า 75 เซนติเมตร  ส่าหรับผู้ที่เป็น
เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่่ากว่า 150 เซนติเมตร  น้่าหนักไม่ต่่ากว่า 40 กิโลกรัม 

      2.7  เป็นโสด  ไม่เคยมีความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้มีภรรยา หรือสามี  
  2.8  เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจ่าเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องค่าพิพากษาของศาล ว่าด้วย  การ

กระท่าความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
      2.9  เป็นผู้ไม่เสพยาเสพติด  หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  2.10  เป็นผู้มีความประพฤติดี  ไม่บกพร่องในศีลธรรม  มีอุดมการณ์เลื่อมใส  ในระบอบปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ    
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท. ก่าหนด  เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท. และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ 

สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่ก่าหนด  สา่หรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

น้้าหนักคะแนน 
ที่ใช้ในการคัดเลือก 

กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ 
เงื่อนไข 

กลุ่มสาระวิชา น้้าหนักคะแนน 
O-NET 0 % 
 

วิทยาศาสตร์  -  หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวชิา จะคิด
เพียง 5 กลุ่มสาระวชิานี้เท่านัน้ 
 ส่าหรับผู้สมัครที่จะส่าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2561 รวมถึง
ผู้สมัครที่จะส่าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จะต้องสอบ    
O-NET ปกีารศึกษา 2561 และคะแนนรวมต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 * 

คณิตศาสตร์  - 
ภาษาอังกฤษ  - 
ภาษาไทย  - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- 

วิชาสามัญ  70% 
จัดสอบโดย สทศ. 
 

วิทยาศาสตร์    
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 

40 % ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนน
เต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
 คณิตศาสตร์ 1 20 % 

ภาษาอังกฤษ  20 % 
ภาษาไทย  10 % 
สังคมศึกษา  10 % 

วิชาเฉพาะ 30% 1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้   
   ได้แก่ ความสามารถในการจบัใจความ   
   คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความ 
   เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมี 
   วิจารณญาณ 
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 
เท่านั้น 
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* ส่าหรับผู้สมัครที่ส่าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2561 และผู้ส่าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่
ไม่สามารถน่าผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสทิธิ์ในการก่าหนดหลักเกณฑ์ที่จะนา่ผลการเรียนมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET 
 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่   4  มิ.ย. 62  เวลา   09.00 น. 

สถานที่    อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.pcm.ac.th 
สอบถามไดท้ี่ โทรศัพท์ หมายเลข  02 354 7826  

ก่าหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ ์

วันที่   31  พ.ค. 62  เวลา   08.00 น. 
สถานที่   อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา  
(ช่าระคา่ตรวจร่างกาย ทดสอบทางจิตวทิยา ทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์  
และสอบสัมภาษณ์  จา่นวน 3,700 บาท)  

ตรวจร่างกาย วันที่   31  พ.ค. 62  เวลา   09.00 น. 
สถานที่   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

การทดสอบทางจิตวิทยา และ
การทดสอบความพร้อมใน
การศึกษาแพทยศาสตร์  

วันที่   3  มิ.ย. 62   เวลา   09.00 น. 
สถานที่   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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