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สารบัญ 

หน้า 

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission  i 
System: TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

เกณฑ์และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของผู้สมัครของสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษา 
001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
002 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 
003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 
004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 42 
005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   107 
006 มหาวิทยาลัยมหิดล 192 
008 มหาวิทยาลัยศิลปากร 219 
009 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 258 
010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 320 
013 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 347 
014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 354 
015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 413 
016 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 447 
017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 464 
019 มหาวิทยาลัยบูรพา 485 
020 มหาวิทยาลัยนเรศวร 519 
021 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 535 
022 มหาวิทยาลัยทักษิณ 560 
023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 576 
024 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 577

025 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 595

026 มหาวิทยาลัยนครพนม 602 
027 มหาวิทยาลัยพะเยา 615 
028 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  631 
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031 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 652 
032 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 660 
054 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 664 
060 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 665 
102 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 666
110 วิทยาลัยสันตพล 668 
112 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 669

139 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 671 
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 672 
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 677 
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 680

148 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 691 
150 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 717 
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 730 
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 735 
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 741 
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 752 
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 759 
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 765

165 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 773 
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 783
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 799 
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 815 
172 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 824 
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 826

174 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 834

177 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 857 
191 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 874 
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192 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 904 
193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 937 
194 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 995 
195 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1000 
196 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     1008 
197 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     1009

198 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   1013 
199 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   1023 
216 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   1025 
218 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย       1034

265 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา           1036 
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ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Thai University Central Admission System: TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562  

รอบที่ 3 การรับตรงรว่มกัน 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มีระบบและวิธีการคัดเลือกโดยสรุป  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ เกณฑ์และองค์ประกอบ

1.1 วัตถุประสงค์
1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตาม

สาขาวิชาที่เรียน 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปตามปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3) เพ่ือตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

1.2 เกณฑ์และองค์ประกอบ 

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน  จะพิจารณา

ผู้สมัครจากเกณฑ์และองค์ประกอบตามเง่ือนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กําหนด ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเกณฑ์

และองค์ประกอบการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้จากเอกสารฉบับน้ี 

2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ

ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ  มี  2  ขั้นตอน   ดังน้ี

2.1 การทดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทําการสอบแบบทดสอบต่างๆ ตามเกณฑ์

และองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดไว้ให้ครบถ้วน  ดังเช่น

2.1.1 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 

2.1.2 การสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ

วิชาการ (PAT) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2.1.3 การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
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2.1.4 การทดสอบทางการ ศึกษาระ ดับชา ติ ด้ านอา ชี ว ศึกษา  (Vocational National 

Educational Test : V-NET) 

2.1.5 การทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

2.2 การสมัครเข้าศึกษาฯ 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกําหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับการเลือก 

(คณะ/สาขาวิชา) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์

จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้กําหนดไว้ก่อนการสมัคร ดังน้ัน หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัย/
สถาบันกําหนดไว้ อาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในภายหลังได้ 

3. การรับสมัคร

1. ให้ผู้สมัคร สมัครผ่านทาง Website : student.mytcas.com  เท่าน้ัน

2. เอกสารต่าง ๆ ให้นําไปย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์

3. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกใหม่และ/หรือสาขาวิชาที่สนใจสมัครได้ 3 ครั้ง

ตลอดระยะเวลาการสมัคร (วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562) โดยข้อมูลการเลือกก่อนหน้าน้ันจะถูกยกเลิก (ขอให้

ผู้สมัครศึกษาข้ันตอนการสมัครให้เข้าใจ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ระบุรายละเอียดไว้ใน

คู่มือสําหรับนักเรียนแล้ว) 

4. อัตราคา่ธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และค่าบริหารจัดการ 50 บาท) อันดับ

แรก 150 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 100 บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 650 บาท โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมการ

สมัครให้เรียบร้อย ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 หากพ้นกําหนดเวลานี้ ถือว่าการสมัคร

เป็นโมฆะ 

2. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าสมัคร เป็นไปตามที่แต่ละหน่วยงานรับชําระเงินกําหนดขึ้น (แสดง

ในใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร) 

3. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนด

หมายเหตุ   คา่ธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมคัรและชําระเงินเรียบร้อยแลว้จะไม่คืนให้ไมว่่ากรณีใดๆ 
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5. การประกาศผล

การประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 9 พฤษภาคม

2562 โดยผู้สมัครต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูการประกาศผลเป็นรายบุคคล 

6. การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย เ ร่ิม ต้ังแต่ วันที่   10 – 14  พฤษภาคม  2562

ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกฯ ทั้งน้ี วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบ

ในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com และผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์

จะต้องนําหลักฐานต้นฉบับและสําเนาที่ผู้สมัครรับรองถูกต้องไปแสดงหรือมอบให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มาแสดงว่า

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิบัตรการศึกษา

4. หลักฐานอ่ืน ๆ (ตามท่ีมหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด)

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแจ้งเจตนารมณ์ยืนยันเข้าศึกษาในสาขาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย จึงจะถือว่า

ได้ยืนยันสิทธ์ิในรอบที่ 3 แล้ว 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิ

ในคณะหรือประเภทวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ 

student.mytcas.com เป็นรายบุคคล 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษานําหลักฐานและใบสําคัญต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ที่ตนเองผ่านการคัดเลือกได้ไปรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเน ียมและลงทะเบียนเป็นนิส ิตนักศ ึกษา 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นๆ ต่อไป (รายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดูได้จาก

เว็บไซต์ของแต่ละสถาบันโดยตรง)  
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1. ทีต่ั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีดินพระราชทาน จาํนวน 1,309 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมสองฟากถนนของพญาไท 

และเขตขา้งเคียง และยงัมีสถาบนัสมทบอีก 1 สถาบนั คือ วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ นอกจากน้ียงัมีสถาบนัวิจยั และสถาบนับริการ

ทางวชิาการอีกดว้ย 

2. การจดัการศึกษา

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีในคณะ/ประเภทวชิา ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 14 สาขาวิชา ประกอบดว้ยสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวศิวกรรมปิโตรเลียม 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาวศิวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 

สาํหรับผูผ้่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในรหสัสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทาํการคดัเลือกนิสิต

เขา้ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปลายของชั้นปีท่ี 1 โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการเลือก

สาขาวชิาไดจ้ากประกาศของคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเวบ็ไซต ์www.eng.chula.ac.th และสาํหรับผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา

ในรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวิชา

วศิวกรรมสาํรวจ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาวศิวกรรมนิวเคลียร์และรังสีในระหวา่งการศึกษาไม่สามารถ

เปล่ียนไปศึกษาในสาขาวชิาอ่ืนไดจ้นจบหลกัสูตร 

2. คณะอกัษรศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรอกัษรศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี  มีวิชาเอก 16 สาขาวิชา ประกอบด้วย

สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต ้สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาภาษา

เกาหลี สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาภาษาเยอรมนั สาขาวชิาภาษาสเปน สาขาวชิาภาษาอิตาเลียน สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาวชิาศิลปการละคร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวชิา

เทคโนโลยภีาษาและสารสนเทศ 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาเคมี สาขาวชิาชีววทิยา สาขาวชิาสตัววทิยา สาขาวชิาฟิสิกส์ สาขาวิชา

พฤกษศาสตร์ สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ สาขาวชิาเคมีวศิวกรรม สาขาวชิาธรณีวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวชิาชีวเคมี สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ สาขาวชิาจุลชีววทิยา สาขาวชิาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ ์

และสาขาวชิาเทคโนโลยทีางอาหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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 4. คณะรัฐศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการ

ปกครอง สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

นิสิตตอ้งสอบใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 141 หน่วยกิต จึงจะสาํเร็จการศึกษา สองปีแรกเป็นการเรียนร่วมกนัทั้งคณะ สองปีหลงัเป็น

การแยกเรียนตามสาขาวิชาท่ีนิสิตเลือกสังกัดเขา้ศึกษา ชั้นปีท่ี 1-2 เรียนวิชาบังคบัคณะ และวิชาการศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลยั ชั้นปีท่ี 3-4 เรียนวิชาบงัคบัของสาขาวิชา วิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาโท และวิชาเลือกเสรี นิสิตมีโอกาสเลือกเรียน

วชิาขา้มสาขาวชิา หรือวชิานอกคณะไดต้ามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวชิา 

 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

  1. ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 5 ปี  มี 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

   - หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย และสาขาวชิาสถาปัตยกรรมผงัเมือง 

   - หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต มี 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม 

  2. ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 1 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

   - หลกัสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบณัฑิต มี 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม 

 6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย จาํนวน 3 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ

หลกัสูตรสถิติศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี 

 7. คณะครุศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มี 10 สาขาวชิา ประกอบดว้ยสาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวยั สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชามธัยมศึกษา (สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) และสาขาวิชามธัยมศึกษา 

(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 8. คณะนิเทศศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 7 สาขาวิชา ประกอบดว้ยสาขาวิชาวารสารสนเทศ

และส่ือใหม่ สาขาวิชาออกแบบและผลิตส่ือ สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการส่ือสารตราสินคา้ 

สาขาวิชาวาทนิเทศ สาขาวิชาส่ือสารการแสดง และสาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพน่ิง โดยนิสิตตอ้งสอบผ่านไม่นอ้ยกวา่ 

136 หน่วยกิต เพ่ือสาํเร็จการศึกษา และสามารถเลือกเรียนขา้มสาขาวชิาหรือวชิานอกคณะไดต้ามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวชิา 

 9. คณะเศรษฐศาสตร์ 

 เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 9 กลุ่มวิชา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา

เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพฒันา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

สาธารณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและ

ทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยองคก์รและ

องคก์รอุตสาหกรรม    

 10. คณะนิติศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี 
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 11. คณะสหเวชศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 

สาขาวชิากายภาพบาํบดั  สาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร และสาขาวชิารังสีเทคนิค 

 สาํหรับผูท่ี้จบการศึกษาสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิากายภาพบาํบดั และสาขาวชิารังสีเทคนิคจะตอ้งผา่นการ

สอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์หรือกายภาพบาํบดั หรือรังสีเทคนิค

ตามกาํหนดการของสภาเทคนิคการแพทย ์หรือสภากายภาพบาํบดั หรือคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิคซ่ึงกาํหนดให้มีการ

สอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ 

 12. คณะจติวทิยา 

 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยา ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี ผูเ้ขา้ศึกษาสามารถเลือกศึกษา

วชิาโทขา้มศาสตร์ของคณะอ่ืนๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได ้

 13. คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา   

 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและออกกาํลงักาย ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี 

 14. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี 

โดยชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ ศึกษาอยู่ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร และในชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย ถึงชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้ ตอ้งไปศึกษาท่ีศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค ณ จงัหวดัน่าน และใน

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย ศึกษาอยูท่ี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่การผลิตพืช สตัว ์การแปรรูป การบริหารจดัการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการฝึก

ภาคสนาม 

3. คุณสมบัตเิฉพาะ 

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 1.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

 1.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.50 

2. คณะอกัษรศาสตร์ 

 2.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

 2.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากวา่ 2.75 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 

 3.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2561   

 3.2 เป็นผูท่ี้มีจาํนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เม่ือสําเร็จ

การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ดงัน้ี 

  3.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 

22 หน่วยกิต 

  3.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 

12 หน่วยกิต 
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 3.3 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

 3.4 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวชิาวทิยาศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา รวมกนัไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

4. คณะรัฐศาสตร์ 

 4.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    

 4.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.50 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 5.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 5.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 3.00 

6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 6.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

 6.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 3.00 

7. คณะครุศาสตร์ 

 7.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

 7.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.00 

 เง่ือนไขการเข้าศึกษา 

 1. คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

 2. คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาประถมศึกษา เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิาประถมศึกษา 

 3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาใน

สาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกคณิตศาสตร์ (เอกเด่ียว) 

 4. คณะครุศาสตร์ สาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (เอกเด่ียว) (สายวทิย)์ เม่ือสอบ

ไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (เอกเด่ียว) 

 5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ (เอกเด่ียว) (สายวิทย)์ เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้ง

เขา้ศึกษาในสาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกฟิสิกส์ (เอกเด่ียว) 

 6. คณะครุศาสตร์ สาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกเคมี (เอกเด่ียว) (สายวทิย)์ เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้

ศึกษาในสาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกเคมี (เอกเด่ียว) 

 7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา (เอกเด่ียว) (สายวิทย)์ เม่ือสอบไดแ้ลว้

ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกชีววทิยา (เอกเด่ียว) 

 8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เม่ือสอบได้แลว้ตอ้งเขา้ศึกษาใน

สาขาวชิามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) และสมคัรเขา้วชิาเอกตามเง่ือนไขท่ีสาขาวชิากาํหนด 

 9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาใน

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา วชิาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา และสมคัรเขา้วชิาเอกตามเง่ือนไขท่ีสาขาวชิากาํหนด 

 10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา (สายวทิย)์ เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้ง

เขา้ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วชิาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา และสมคัรเขา้วิชาเอกตามเง่ือนไขท่ี

สาขาวชิากาํหนด 
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 11. คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศึกษา เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิาศิลปศึกษา 

 12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน และสมคัรเขา้วชิาเอกตามเง่ือนไขท่ีสาขาวชิากาํหนด 

 13. คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาธุรกิจศึกษา เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิาธุรกิจศึกษา  

 14. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษา

ในสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ และสมัครเขา้วิชาเอกตามเง่ือนไขท่ี

สาขาวชิากาํหนด 

8. คณะนิเทศศาสตร์ 

 8.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    

 8.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากวา่ 2.75 

9. คณะเศรษฐศาสตร์ 

 9.1 เป็นผู ้ท่ีสาํเร็จการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 9.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากวา่ 2.75 

10. คณะนิตศิาสตร์ 

 10.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

 10.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

11. คณะสหเวชศาสตร์ 

 11.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 11.2 เป็นผูท่ี้มีจาํนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เม่ือสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ดงัน้ี 

  11.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

22 หน่วยกิต 

  11.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

12 หน่วยกิต 

 11.3 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

 11.4 เป็นผูท่ี้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสาํคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ

การประกอบวชิาชีพ ดงัน้ี 

  11.4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแ้ก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) 

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality (บุคลิกต่อต้านสังคม) หรือ 

borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ ท่ีมีความรุนแรงใกลเ้คียงกนั 

  11.4.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอยา่งถาวร เช่น วณัโรค โรคเร้ือน 

โรคเทา้ชา้ง เป็นตน้ 
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  11.4.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะดงัต่อไปน้ี 

   11.4.3.1 โรคลมชกัท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้(โรคลมชกัท่ีไม่มีอาการชกัมาแลว้ อยา่งนอ้ย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชกัท่ีควบคุมได)้ 

   11.4.3.2 โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาํให้เกิดพยาธิสภาพต่อ

อวยัวะอยา่งถาวร 

   11.4.3.3 ภาวะไตวายเร้ือรัง 

  11.4.4 ภาวะติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

  11.4.5 สาขาวชิากายภาพบําบัด ผูส้มคัรควรมีสภาพร่างกายท่ีแขง็แรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี เน่ืองจากตอ้งมี

การฝึกปฏิบติักับผูป่้วยเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนมีการใช้

เคร่ืองมือกายภาพบาํบดับางรายการซ่ึงมีผลต่อโรคมะเร็ง 

12. คณะจิตวิทยา 

 12.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 12.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 3.00 

 12.3 ผูผ้ ่านการคดัเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข ้ารับการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ในวนั

สอบสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการทดสอบดังกล่าวจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

13. คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา                       

 13.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

 13.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.50 

 13.3 มีประวติัผลงานและความสามารถทางกีฬา ตามขอ้ 13.3.1 หรือ ประวติัผลงานความคิดสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

กีฬาและการออกกาํลงักาย ตามขอ้ 13.4.1 ซ่ึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยักาํหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ 

ในช่วงระหวา่ง ปี พ.ศ. 2560-2562 (นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562) ดงัต่อไปน้ี 

  13.3.1 ประวติัผลงานและความสามารถทางกีฬา ดงัน้ี 

   13.3.1.1 เป็นนกักีฬาทีมชาติไทย หรือ 

   13.3.1.2 เป็นนกักีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือ นกัเรียนไทย หรือ 

   13.3.1.3 เป็นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ หรือ 

   13.3.1.4 เป็นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 

   13.3.1.5 ไดรั้บอนัดบัท่ี 1-8 ของประเภทบุคคล และไดอ้นัดบัท่ี 1-4 ประเภททีมในการแข่งขนักีฬา 

ดงัต่อไปน้ี 

    (1) นกัเรียนนกัศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ 

    (2) กรมพลศึกษา หรือ 

    (3) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  หรือ 

    (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ 

    (5) โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 

    (6) การแข่งขนักีฬาท่ีจดัโดยองค์กรระดบัอาํเภอ หรือเทียบเท่าโดยพิจารณาจาก

คณะกรรมการดาํเนินงานการรับนักเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยวธีิรับตรง 
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  13.4.1 ประวติัผลงานความคิดสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกีฬาและการออกกาํลงักายตอ้งได้รับรางวลั

อนัดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัหรือการประกวด ดงัน้ี 

   13.4.1.1 รางวลัระดบันานาชาติ  หรือ 

   13.4.1.2 รางวลัระดบัชาติ  หรือ 

   13.4.1.3 รางวลัระดบัภาค  หรือ 

   13.4.1.4 รางวลัระดบัจงัหวดั  หรือ 

   13.4.1.5 รางวลัระดบัอาํเภอ  หรือ 

   13.4.1.6 รางวลัท่ีไดรั้บการรับรองโดยองค์กรระดบัอาํเภอ หรือเทียบเท่าโดยพิจารณาจาก

คณะกรรมการดาํเนินงานการรับนักเรียนเขา้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยวธีิรับตรง 

ทั้ งน้ีขอให้ผูส้มคัรส่งสําเนาหลกัฐานผลงานท่ีมีอนัดับสูงสุดเพียง 1 อนัดับ เท่านั้น โดยผูส้มคัรจะตอ้งแนบไฟล์

หลกัฐานประวตัิผลงานและความสามารถทางกีฬา หรือ ประวตัิผลงานความคิดสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบักีฬาและ

การออกกาํลงักาย (ใหล้งนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งเอกสารหลกัฐานทุกแผน่) พร้อมการสมคัรสอบวชิาเฉพาะความถนดั

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาในระหวา่งวนัท่ี 15 - 21 กมุภาพนัธ์ 2562 และจะตอ้งนาํเอกสารฉบบัจริงมาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

หากไม่นาํเอกสารฉบบัจริงมาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์จะถูกตดัสิทธ์ิการเขา้สอบสมัภาษณ์ 

14. สํานักวชิาทรัพยากรการเกษตร 

 14.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 หรือในปีการศึกษา 2561 

 14.2 เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) 

ไม่ตํ่ากว่า 2.50   

 14.3 เป็นผูท่ี้พร้อมจะเขา้รับการศึกษาและฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ีต่างจังหวดัโดยเฉพาะท่ีจังหวดัน่าน 

 14.4 เป็นผู ้ท่ีมีอุดมการณ์ท่ีจะทาํงานในชนบทด้วยความเสียสละ 

  เง่ือนไขการสอบสัมภาษณ์ 

  ผูเ้ขา้รับการสอบสัมภาษณ์จะตอ้งไดค้ะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการ

สอบสมัภาษณ์ 

  ทุนการศึกษา 

  ผู ้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร ในปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 3 มีสิทธ์ิสมคัรและเขา้รับการพิจารณาทุนจุฬาฯ-พฒันาเกษตรไทย 

หรือ ทุนอุดหนุนการศึกษา โดยคณะกรรมการดาํเนินการรับนกัเรียนของสาํนกัวิชาทรัพยากรการเกษตรจะ

เป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมกบัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกฯ ท่ีมีความจาํเป็น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   

  1. ทุนจุฬาฯ - พฒันาเกษตรไทย (ตลอดหลกัสูตร) 

   1.1 ทุนประเภท ก จะไดรั้บค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงัน้ี    

   1.1.1 ค่าเล่าเรียนเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ปีการศึกษาละ 2 ภาค ๆ ละ 17,000 บาท 

   1.1.2 ค่าหอพกัภายในสถานศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ในภาคการศึกษาต้นและ

ภาคการศึกษาปลาย 

   1.1.3 ค่าอาหารและใชจ่้ายส่วนตวัประจาํเดือน เดือนละ 5,000 บาท ปีละ 10 เดือน 

   1.1.4 ค่าอุปกรณ์การศึกษา   ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท   รวมปีละ 3,000 บาท   

   1.1.5 ค่าเคร่ืองแต่งกาย        ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท   รวมปีละ 2,000 บาท    

   1.2 ทุนประเภท ข จะไดรั้บเช่นเดียวกบัทุนประเภท ก ยกเวน้ ขอ้ 1.1.3 ค่าอาหารและใชจ่้ายส่วนตวั 
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  2. ทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต 

   2.1  ทุนประเภท ก ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 34,000 บาท และค่าใชจ่้ายรายเดือน 60,000 บาท รวม

94,000 บาทต่อปีการศึกษา 

   2.2  ทุนประเภท ข (1) ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 34,000 บาทต่อปีการศึกษา 

   2.3  ทุนประเภท ข (2) ค่าใชจ่้ายรายเดือน ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาทต่อปีการศึกษา 

   2.4  ทุนประเภท ค เสริมค่าใชจ่้ายการศึกษาบางส่วน ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาทต่อปีการศึกษา 

  การพิจารณาให้ทุนการศึกษา 

  1. คณะกรรมการดาํเนินการรับนกัเรียนของสาํนกัวิชาทรัพยากรการเกษตรจะพิจารณาใหทุ้นการศึกษา  

โดยพิจารณาจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือขอรับทุน หนังสือรับรองการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม หรือธุรกิจเก่ียวกบัการเกษตรของครอบครัวผูส้มคัรท่ีนาํมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

และการตรวจสภาพเก่ียวกบัฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผูส้มคัร โดยคณะกรรมการดาํเนินการ

รับนกัเรียนของสาํนกัวิชาทรัพยากรการเกษตร จะปฏิบติัการตรวจสภาพขอ้เท็จจริงโดยไม่มีการแจง้

ให้ทราบล่วงหน้า โดยสามารถกระทาํไดต้ลอดเวลา ทั้งก่อนและหลงัการรับเขา้ศึกษาแลว้ ถา้หาก

พบวา่มีการปกปิดขอ้มูลใดๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีสิทธ์ิยกเลิกการให้ทุน หรือให้พน้สภาพการ

เป็นนิสิตได ้  

  2. การพิจารณาประเภทการรับทุนอุดหนุนการศึกษาให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการรับนกัเรียน 

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีสิทธ์ิปรับสภาพการให้ทุน ยกเลิกการให้ทุนหรือให้พน้สภาพการเป็น

นิสิตได ้ถา้ผูรั้บทุนไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหรือมี

ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูรั้บทุนของมหาวทิยาลยั 

  3. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีไดรั้บทุนจุฬา-พฒันาเกษตรไทย 

จะตอ้งทาํสัญญาการรับทุนจุฬา - พฒันาเกษตรไทยกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือสาํเร็จการศึกษาแลว้

จะตอ้งไปปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกษตรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

สาํนกัวชิาทรัพยากรการเกษตร 

  การสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

  ผูส้นใจสามารถยื่นเอกสารการขอรับทุนไดต้ั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียดประเภทของทุน 

และการขอรับทุนเพิม่เตมิได้ที ่http://www.cusar.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

4. เง่ือนไขเม่ือเข้าศึกษา 

1.  ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจะไม่ไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อต่างประเทศ ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีท่ี  1 โดยเด็ดขาด 

2. การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร อาจมีบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัจะจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได ้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหนิ้สิตทราบล่วงหนา้ 
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5. อตัราค่าเล่าเรียน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอตัราเหมาจ่ายต่อคนต่อภาคการศึกษา  

โดยอตัราดงักล่าวไดร้วมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าบาํรุง ค่าเอกสารลงทะเบียนแรกเขา้ และ

ค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติในระหว่างการศึกษา ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าปรับท่ีตอ้งชาํระเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจะ

เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั อตัราค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษาจะเป็นดงัน้ี 

   อตัราค่าเล่าเรียนสําหรับนิสิตปริญญาตรี   

   ภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย 

   กลุ่มคณะท่ี 1   คณะแพทยศาสตร์       คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

            คณะสตัวแพทยศาสตร์       คณะเภสชัศาสตร์ 

            คณะสหเวชศาสตร์       คณะวศิวกรรมศาสตร์  

            คณะนิเทศศาสตร์       คณะวทิยาศาสตร์  

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     คณะจิตวทิยา 

           คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา       คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

   กลุ่มคณะท่ี 2   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

              คณะเศรษฐศาสตร์       คณะนิติศาสตร์               

              คณะครุศาสตร์       คณะอกัษรศาสตร์          

                คณะรัฐศาสตร์                    สาํนกัวชิาทรัพยากรการเกษตร 

ภาคฤดูร้อน 

   อตัราเดียวกนัทั้ง 2 กลุ่ม คือ  5,250.- บาท    

   อตัราค่าเล่าเรียนสําหรับนิสิตปริญญาตรีชาวต่างประเทศ 

   ภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย     

   กลุ่มคณะท่ี 1  ภาคการศึกษาละ   65,500.- บาท    

   กลุ่มคณะท่ี 2  ภาคการศึกษาละ   61,500.- บาท 

   ภาคฤดูร้อน 

   อตัราเดียวกนัทั้ง 2 กลุ่ม คือ  36,750 .- บาท 

   "นิสิตชาวต่างประเทศ"  หมายถึง นิสิตท่ีไม่ไดมี้สญัชาติไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติ   

 

รายละเอยีดนอกจากนี ้สามารถศึกษาเพิม่เติมทีเ่วบ็ไซต์ www.admissions.chula.ac.th หรือ 
www.tcas.atc.chula.ac.th 

 

ภาคการศึกษาละ 21,000.- บาท 

ภาคการศึกษาละ 17,000.- บาท 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 9/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0001 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 430

0002 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 20

0003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 15

0004 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 30

0005 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 25

0006 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 20

0007 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 50

0008 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี 20  - 71 20 73 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51 15

0009 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

 -  - 71 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  - 10

0010 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

 -  - 77 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0011 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

 -  - 78 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0012 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

 -  - 79 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0013 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

 -  - 80 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0014 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

 -  - 81 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0015 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

 -  - 82 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0016 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

 -  - 83 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -

0017 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ  -  - 71 25  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  - 15

195

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71- 83)

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ 

จํานวนรับ

องคประกอบ คาน้ําหนักรอยละ และเกณฑคะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงรวมกัน)

เลข

เรียงลําดับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 10/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0018 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 23

0019 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 32

0020 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 61

0021 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 23

0022 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสัตววิทยา 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 9

0023 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 27

0024 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพฤกษศาสตร 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 18

0025 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 18

0026 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 41

0027 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 18

0028 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 27

0029 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 18

0030 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 27

0031 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 41

0032 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 27

0033 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 27

0034 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 20  -  -  -  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 20 เคมี 20 ชีววิทยา 20 ฟสิกส 20  -  -  -  - 40 43

0035 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

70 85=25 71 30  -  -  -  - 71=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0036 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70 85=25 77 30  -  -  -  - 77=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0037 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

70 85=25 78 30  -  -  -  - 78=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0038 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

70 85=25 79 30  -  -  -  - 79=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0039 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

70 85=25 80 30  -  -  -  - 80=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0040 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

70 85=25 81 30  -  -  -  - 81=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0041 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

70 85=25 82 30  -  -  -  - 82=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0042 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

70 85=25 83 30  -  -  -  - 83=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

30

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ

PAT (รหัส 71- 83)

จํานวนรับ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

เลข

เรียงลําดับ

GAT (รหัส 85)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 11/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0043 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

70 85=25 71 30  -  -  -  - 71=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0044 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70 85=25 77 30  -  -  -  - 77=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0045 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

70 85=25 78 30  -  -  -  - 78=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0046 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

70 85=25 79 30  -  -  -  - 79=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0047 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

70 85=25 80 30  -  -  -  - 80=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0048 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

70 85=25 81 30  -  -  -  - 81=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0049 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

70 85=25 82 30  -  -  -  - 82=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0050 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

70 85=25 83 30  -  -  -  - 83=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0051 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

70 85=25 71 30  -  -  -  - 71=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0052 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70 85=25 77 30  -  -  -  - 77=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0053 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

70 85=25 78 30  -  -  -  - 78=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0054 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

70 85=25 79 30  -  -  -  - 79=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0055 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

70 85=25 80 30  -  -  -  - 80=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0056 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

70 85=25 81 30  -  -  -  - 81=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0057 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

70 85=25 82 30  -  -  -  - 82=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0058 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

70 85=25 83 30  -  -  -  - 83=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

30

40

GAT (รหัส 85)

เลข

เรียงลําดับ

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ 

จํานวนรับ

PAT (รหัส 71- 83)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 12/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0059 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

80 85=25 71 20  -  -  -  - 71=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0060 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

80 85=25 77 20  -  -  -  - 77=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0061 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

80 85=25 78 20  -  -  -  - 78=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0062 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

80 85=25 79 20  -  -  -  - 79=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0063 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

80 85=25 80 20  -  -  -  - 80=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0064 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

80 85=25 81 20  -  -  -  - 81=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0065 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

80 85=25 82 20  -  -  -  - 82=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0066 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

80 85=25 83 20  -  -  -  - 83=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0067 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม  -  - 74 40  -  -  -  - 74=40 ภาษาอังกฤษ 20 คณิตศาสตร 1 20 ฟสิกส 20  -  -  -  -  -  -  - 50

0068 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  -  - 74 40  -  -  -  - 74=40 ภาษาอังกฤษ 20 คณิตศาสตร 1 20 ฟสิกส 20  -  -  -  -  -  -  - 25

0069 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง  -  - 74 40  -  -  -  - 74=40 ภาษาอังกฤษ 20 คณิตศาสตร 1 20 ฟสิกส 20  -  -  -  -  -  -  - 25

0070 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม  -  - 74 40  -  -  -  - 74=40 ภาษาอังกฤษ 20 คณิตศาสตร 1 20 ฟสิกส 20  -  -  -  -  -  -  - 30

0071 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน  -  - 74 40  -  -  -  - 74=40 ภาษาอังกฤษ 20 คณิตศาสตร 1 20 ฟสิกส 20  -  -  -  -  -  -  - 20

0072 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 40  - 71 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50 250

0073 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40  - 71 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50 250

0074 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ

40  - 71 30 72 30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50 30

0075 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกันภัย

40  - 71 30 72 30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50 30

0076 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

40  - 71 30 72 30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50 30

จํานวนรับเลข

เรียงลําดับ

30

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71- 83)

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 13/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0077 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15

0078 คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย) 20  - 75 30 72 15  -  -  - ภาษาอังกฤษ 20 คณิตศาสตร 1 15  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0079 คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป) 20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 10  -  -  -  -  -  -  - 25

0080 คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป-คํานวณ) 20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาไทย 10 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 10 คณืตศาสตร 1 10  -  -  -  -  -

0081 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 

วิชาเอกคณิตศาสตร (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20  - 75 30 71 40 72 10 71=30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 39

0082 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 

วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20  - 75 30  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 15 ฟสิกส 15 เคมี 10 ชีววืทยา 10  -  -  -  -  - 10

0083 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 

วิชาเอกฟสิกส (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20  - 75 30  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 15 ฟสิกส 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12

0084 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 

วิชาเอกเคมี (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20  - 75 30  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 15 เคมี 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12

0085 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)  

วิชาเอกชีววิทยา (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20  - 75 30  -  -  -  -  - คณิตศาสตร 1 15 ชีววิทยา 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12

0086 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาไทย 25 ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5

0087 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

20  - 75 30 71 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0088 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ  เลือกสอบวิชาภาษา

ฝรั่งเศส

20  - 75 30 77 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0089 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ  เลือกสอบวิชา

ภาษาเยอรมัน

20  - 75 30 78 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

27

0090 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ  เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

20  - 75 30 79 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0091 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ  เลือกสอบวิชาภาษาจีน

20  - 75 30 80 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0092 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) วิชาเอกสังคมศึกษา เลือกสอบสังคมศึกษา

20  - 75 30  -  -  -  -  - สังคมศึกษา 25 ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71- 83)

เลข

เรียงลําดับ

จํานวนรับ

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 14/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0093 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0094 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 คณิตศาสตร 1 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0095 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา (สายวิทย)

20  - 75 30 71 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6

0096 คณะครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา 20  - 75 30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ความถนัด

ทางศิลปศึกษา

50 50  - 4

0097 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0098 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 คณิตศาสตร 1 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0099 คณะครุศาสตร สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 20  - 75 30 71 25  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23

0100 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว 

และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาไทย

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 ภาษาไทย 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3

0101 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว 

และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 สังคมศึกษา 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3

0102 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว 

และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 คณิตศาสตร 1 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3

0103 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว 

และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

20  - 75 30  -  -  -  -  - ภาษาอังกฤษ 25 วิทยาศาตรทั่วไป 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3

0104 คณะนิเทศศาสตร  เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 40 85=40 71 60  -  -  -  - 71=25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10

0105 คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 40 85=40 77 60  -  -  -  - 77=50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0106 คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 40 85=40 78 60  -  -  -  - 78=50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0107 คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน 40 85=40 79 60  -  -  -  - 79=50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0108 คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน 40 85=40 80 60  -  -  -  - 80=50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0109 คณะเศรษฐศาสตร 40 85=25 71 40  -  -  -  - 71=25 สังคมศึกษา 20  -  -  -  -  -  - สังคมศึกษา=25  -  -  - 50 125

เลข

เรียงลําดับ

13

จํานวนรับ

80

4

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71- 83)

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ 
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เกณฑ

คะแนน

คณะ/สาขาวิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา วิชา คา วิชา คา วิชา คา เกณฑ วิชา คา เกณฑ รวม

น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนัก คะแนน ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ขั้นต่ํา ทุกวิชา 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

 (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี) (ถามี)

0110 คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 20  - 71 20  -  -  -  - 71=25 ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 20  -  -  -  -  -  - 50 100

0111 คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20  - 77 20  -  -  -  - 77=30 ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 20  -  -  -  -  -  - 50 30

0112 คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 20  - 78 20  -  -  -  - 78=30 ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 20  -  -  -  -  -  - 50 20

0113 คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน 20  - 79 20  -  -  -  - 79=30 ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 20  -  -  -  -  -  - 50 20

0114 คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน 20  - 80 20  -  -  -  - 80=30 ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 20 สังคมศึกษา 20  -  -  -  -  -  - 50 30

0115 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค 30 85=25 71 20 72 50  -  - 71=25

72=25

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20

0116 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัด 30 85=25 71 20 72 50  -  - 71=25

72=25

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 60

0117 คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 1 60  - 71 40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20

0118 คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 2 40  - 72 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20

0119
คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 3 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20

0120 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 30  - 72 40  -  -  -  - 72=20  -  -  -  -  -  -  -  -  - ความถนัดทาง

วิทยาศาสตรการกีฬา

30  -  - 30

0121 สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

40 85=40 71 20 72 20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - สอบสัมภาษณ 20 60  - 30

 

หมายเหตุ ผลคะแนนที่ใชในการพิจารณาผูผานการคัดเลือก

              1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ประจําปการศึกษา 2562 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ

              2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปการศึกษา 2562 (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร 1 วิชาคณิตศาสตร 2 วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป วิชาฟสิกส วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ

              3. ผลคะแนนการทดสอบวิชาเฉพาะความถนัด และคะแนนการสอบสัมภาษณ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสอบ ดังนี้ 

                 - วิชาเฉพาะความถนัด (วิชาความถนัดทางศิลปศึกษา และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตรการกีฬา)

                 - คะแนนการสอบสัมภาษณ

ฝายพัฒนาวิชาการ

สํานักบริหารวิชาการ

เลข

เรียงลําดับ

จํานวนรับ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71- 83)

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562  ที่ สทศ. จัดสอบ วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ 

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562) 

---------------------------------------------------- 
  

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต 
ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขต
สุพรรณบุรี รวมถึงวิทยาลัยการชลประทาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 8,364 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านรอบนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
จะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขตท่ีคัดเลือกได้ ดังนี้ 
 1.1 บางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900     
 1.2 วิทยาเขตก าแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140   
 1.3 วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   
 1.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ต าบลเชียงเครือ        
                อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

1.5 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขที่ 98 หมู่ 11 ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
1.6 วิทยาลัยการชลประทาน เลขที่ 200 หมู่ 1 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป 

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับ
ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544   

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน           
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ 

2.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท า      
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะ 
3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน  

หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
3.2 มีผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ

โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
3.3 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
3.4 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
3.5 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  

 

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 

4.  จ านวนรับเข้าศึกษา จ าแนกตามวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา 

ล าดับ วิทยาเขต / คณะ 
จ านวนรับ 

(เดิม) 
จ านวนรับ 
(ปรับใหม่) 

 รวม บางเขน 3,508 4,331 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) 10 10 
2 คณะเกษตร 130 224 

3 คณะประมง 200 230 

4 คณะวนศาสตร์ 70 100 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 354 470 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 783 915 
7 คณะศึกษาศาสตร์ 51 67 

8 คณะเศรษฐศาสตร์ 447 604 

9 คณะสังคมศาสตร์ 283 308 
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ล าดับ วิทยาเขต / คณะ 
จ านวนรับ 

(เดิม) 
จ านวนรับ 
(ปรับใหม่) 

10 คณะสัตวแพทยศาสตร์  (รับผ่านระบบรับตรงของ กสพท.) 100 100 
11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 268 320 

12 คณะมนุษยศาสตร์ 232 273 

13 คณะบริหารธุรกิจ 290 320 
14 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 110 145 

15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 76 105 

16 คณะสิ่งแวดล้อม 40 40 
17 วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 30 50 

18 วิทยาลัยการชลประทาน วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 34 50 

 วิทยาเขตก าแพงแสน 1,056 1,881 
1 คณะเกษตร ก าแพงแสน 75 135 

2 คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  50 100 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 145 266 

4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 36 73 

5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 710 1,252 
6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 40 55 

 วิทยาเขตศรีราชา 730 1,612 

1 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 120 220 
2 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 45 122 

3 คณะวิทยาการจัดการ 315 610 
4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 170 310 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 80 350 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 232 540 
1 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 52 90 

2 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 40 70 

3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 100 340 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 40 

รวมทั้งสิ้น 5,526 8,364 
 

หมายเหตุ ดูรายละเอียดหลักสตูรระดับปริญญาตรี และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ http://registrar.ku.ac.th 
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5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชาก าหนด โดยจะพิจารณาคัดเลือก      
จากเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
 5.1 คุณสมบัติทั่วไป 

5.2 คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  
5.3 ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6             

วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชาก าหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าในการพิจารณา     
ของสาขาวิชา แต่มิได้น าคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก  

5.4 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562) ตามรายวิชา 
และเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด ในการประมวลผลการคัดเลือก 

5.5 ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) ปีการศึกษา 2562 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่เกิน 2 ปี) ให้ใช้ผลคะแนน       
ครั้งที่ดีท่ีสุด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด โดยพิจารณาคัดเลือกใน 2 กรณี คือ 

 5.5.1 กรณีสาขาวิชานั้น ก าหนดใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ (ตามข้อ 5.4) ในการประมวลผล   
การคัดเลือก ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT จะเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ าในการพิจารณาเท่านั้น  

 5.5.1 กรณีสาขาวิชานั้น ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ จะใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT ในการ
ประมวลผลการคัดเลือก 
 5.6  การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด  

 
 
 
 
 
 

 

 การน าผลคะแนนสอบ O-NET วิชาสามัญ และผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณา
คัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ.
ก าหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่  www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชา          
ทีส่าขาวิชาก าหนดในการคัดเลือก ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบ หรือไม่ได้สอบตามรายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์
ในการพิจารณาคัดเลือก 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
6.  รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร 

ก าหนดให้เลือกสมัครได้ไม่เกิน  6  อันดับสาขาวิชา  โดยเรียงตามล าดับความต้องการก่อนหลัง  

เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขคะแนน และเกณฑ์การคัดเลือก 
เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้สมัครโปรดอ่านและตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร 

ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7.  อัตราค่าสมัคร 
 ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท 
 ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ คนละ 50 บาท   (รวมค่าสมัครคนละไม่เกิน 650 บาท) 

 
8.  ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
 8.1 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)         
เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http://mytcas.com ในวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562    
 8.2 ช าระเงินค่าสมัคร ตามจ านวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร ผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้  ATM หรือ 
Mobile Banking หรือ  Internet Banking หรือ Counter Service ในวันที่  17 -29 เมษายน พ.ศ. 2562     
ภายในเวลา 23.00 น. 
 
 
 

 
9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 มหาวิทยาลัยจะประมวลผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด (ข้อ 5) และส่งข้อมูลให้ ทปอ. 
ประมวลผลการจัดอันดับ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     
ทาง http://www.cupt.net โดย ทปอ. จะประกาศผลเพียง 1 อันดับ 
 
10.  การสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ 

10.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เวลาและสถานที่
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) และแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์ 

10.2 ผู้ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือไปสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์    
เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถ
กลับมาขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลังได้ 

10.3 หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใด 
ข้อหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และถูกตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาทันท ี
 
11.  การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

11.1 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทาง http://mytcas.com และทาง www.admission.ku.ac.th  

11.2 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 3) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ด าเนินการสละสิทธิ์      
(ช่วงที่ 3) ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://mytcas.com เท่านั้น  

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง http://mytcas.com  
ซ่ึง ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร และช าระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น 
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12.  การช าระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน) ไม่มีการช าระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องด าเนินการตามก าหนดการในคู่มือ     
นิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 
13. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 

13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามที่ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี  
 13.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า 
ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูก
เพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 13.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบ
รับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 13.4 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดีเป็นรายกรณี  
 
14. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

โปรดติดตามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ ทาง http://admission.ku.ac.th 
 

 
 

 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

ที ่ วัน เดือน ปี ก าหนดการ สถานที่ / เว็บไซต์ 

1 16-19 ก.พ. 2562 สอบ GAT/PAT  สนามสอบของ สทศ. 
2 2-3 มี.ค. 2562 สอบ O-NET สนามสอบของ สทศ. 

3 16-17 มี.ค. 2562 สอบวิชาสามัญ  สนามสอบของ สทศ. 

4 31 มี.ค 2562 ประกาศผลสอบ O-NET  http://www.niets.or.th 
5 1 เม.ย. 2562 ประกาศผลสอบ GAT/PAT  http://www.niets.or.th 

6 5 เม.ย. 2562 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ http://www.niets.or.th 
7 17-29 เม.ย. 2562 รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ.  http://mytcas.com 

8 17-29 เม.ย. 2562 ช าระเงินค่าสมัคร  ตามช่องทางที่ก าหนด (ภายใน 23.00 น.) 

9 9 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://mytcas.com 
10 12 พ.ค. 2562 สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11 17 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  http://mytcas.com 

12 17-18 พ.ค. 2562 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 3) http://mytcas.com 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
  http://www.cupt.net หรือ http://admission.ku.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 เอกสารหมายเลข 3 

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก สามารถติดต่อได้ที่ 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 ส านักทะเบียนและประมวลผล 

       อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 E-mail: admission@ku.ac.th 
 โทรศัพท์  0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051  
 โทรสาร   0 2118 0112 
 เว็บไซต์  www.admission.ku.ac.th 
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission 
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เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

รวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,526 8,364

รวม บางเขน 3,508 4,331

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 10 10

1 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 10 10 - - / 30 60 - - - - สัดส่วน

GAT = 50%

PAT 71 = 20%

PAT 72 = 30%

- - - - - - - - - - 20 - - O-NET (03) ≥ 

20 คะแนน หรือ

GAT ตอน 2 ≥ 

30 คะแนน

คณะเกษตร 130 224

2 คหกรรมศาสตร์ 13 27 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

3 เคมีการเกษตร 12 20 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

4 วทิยาศาสตร์เกษตร 70 102 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

5 เกษตรเขตร้อน 4 12 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

6 เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 5 5 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - 56 / / / / 0.7(∑x̅) - - 56 - - -

7 การจดัการศัตรูพืชและสัตว์ 7 17 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

8 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

9 อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร 12 12 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

10 เทคโนโลยีระบบเกษตร - 22 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / 0.7(∑x̅) - - 16 - - -

คณะประมง 200 230

11 ประมง 200 230 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

คณะวนศาสตร์ 70 100

12 วนศาสตร์ 70 100 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

คณะวิทยาศาสตร์ 354 470

13 คณิตศาสตร์ 10 15 2.75 วทิย-์คณิต 150 80 40 - - - - - - - - - - - - - - - 16 25 - -

14 เคมี 40 40 3.00 วทิย-์คณิต 100 60 70 - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

15 ชีววทิยา 10 10 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

16 สถิติ 5 19 2.50 วทิย-์คณิต / 40 70 - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

17 สถิติ (ภาคพิเศษ) 40 40 2.00 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

18 ฟิสิกส์ 10 25 2.75 วทิย-์คณิต - 40 70 - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

19 จลุชีววทิยา 9 22 - วทิย-์คณิต 150 / 90 - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

20 พันธศุาสตร์ 20 26 - วทิย-์คณิต 80 40 60 - - - - - - - 25 25 25 25 30 - - 16 - - -

21 พฤกษศาสตร์ 15 15 2.75 วทิย-์คณิต 130 / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 1 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 24/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

22 สัตววทิยา 10 16 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

23 ชีวเคมี 10 15 3.00 วทิย-์คณิต 150 50 80 - - - - 300 / / / 20 20 30 25 ≥ 220 - - 25 - - -

2.50 วทิย-์คณิต

3.25 ศิลป-์ค านวณ

2.00 วทิย-์คณิต

3.00 ศิลป-์ค านวณ

26 วทิยาศาสตร์พื้นพิภพ 10 18 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

27 เคมีอุตสาหกรรม 10 11 3.00 วทิย-์คณิต 60 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - -

28 วทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 20 20 3.00 วทิย-์คณิต 100 40 60 - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

29 วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ 20 20 3.00 วทิย-์คณิต 100 40 60 - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

30 วทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 20 40 2.00 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 31 - - -

31 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 15 33 2.00 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 783 915

32 วศิวกรรมเคร่ืองกล 55 60 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

33 วศิวกรรมไฟฟ้า 60 65 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

34 วศิวกรรมโยธา 60 65 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

35 วศิวกรรมอุตสาหการ 50 55 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

36 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 55 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

37 วศิวกรรมเคมี 25 30 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

38 วศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 15 20 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

39 วศิวกรรมการบินและอวกาศ 15 20 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

40 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 25 30 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

41 วศิวกรรมวสัดุ 30 35 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

42 วศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า 40 45 - วทิย-์คณิต x̅ x̅+10 - x̅+10 - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

43 วศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) 50 55 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

44 วศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 65 70 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

45 วศิวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 45 50 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

46 วศิวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 40 45 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

47 วศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 15 20 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

48 วศิวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) 35 40 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

49 วศิวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 25 30 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

- - -- - - - - 16- - - - - -35 70 - - - -

- 16 - - -

25 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 50 55 100

- - - - - -- - - - - -24 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 30 30 120 40 80 - -

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 2 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 25/1043
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เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

50 การจดัการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) 15 20 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / x̅ - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

51 วศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) 10 15 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

52 วศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ) 10 15 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

53 วศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 10 15 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

54 วศิวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธรุกิจ (นานาชาติ) 10 15 - วทิย-์คณิต / x̅ - x̅ - - - - - - / - - - - x̅+10 - - 40 - - เลือกวชิาสามัญ 

(29) หรือ 

O-NET (03)

55 วศิวกรรมไฟฟ้า (ส่ือสาร) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10 15 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

56 วศิวกรรมไฟฟ้า (นวตักรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ) 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

10 10 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

57 วศิวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3 10 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

58 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 10 - วทิย-์คณิต / / - / - - - ∑x̅ - - - - - - - - - - 16 - - -

คณะศึกษาศาสตร์ 51 67

59 พลศึกษา 4 4 2.00 - / - - - - / - - / / / / - - - - - - 16 - - -

60 สุขศึกษา 14 15 3.00 วทิย-์คณิต / - - - - / - - / / / / - - - - - - 16 - - -

61 ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 8 8 3.00 - / - - - - / - - / / / / - - - - - - 16 - - -

62 ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 10 10 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - / - สัดส่วน

GAT = 20%

PAT 71 = 30%

PAT 75 = 30%

/ / / / - - - สัดส่วน

09, 19, 29, 39 

= 20%

- - 16 - - -

63 ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววทิยา 2.75 วทิย-์คณิต 20 - - - - 20 - - / / / 25 - - 35 - - - 16 - - -

ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ 2.75 วทิย-์คณิต 20 - - - - 20 - - / / / 25 35 - - - - - 16 - - -

ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี 2.75 วทิย-์คณิต 20 - - - - 20 - - / / / 25 - 35 - - - - 16 - - -

64 ศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา - 15 2.75 - / - - - - / - - / / / / - - - - - - 16 - - -

คณะเศรษฐศาสตร์ 447 604

65 เศรษฐศาสตร์ 33 36 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ 60 - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 30 / / / / - - - - - - 16 - - -

66 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 39 40 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ 60 - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 30 / / / / - - - - - - 16 - - -

67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 70 70 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ x̅ - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

1515

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 3 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 26/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

68 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 80 80 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ x̅ - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

69 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 50 75 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

90 x̅ - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

70 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) 60 100 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

90 x̅ - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

71 ธรุกิจการเกษตร 15 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

90 x̅ - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

72 ธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 60 100 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

90 x̅ - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

73 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 30 40 2.00 - / 60 - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 75

PAT 71 ≥ 60

- - - - - - - - - - 16 - -

74 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10 33 - - / 60 - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 75 / / / / - - - - - - 16 - - -

คณะสังคมศาสตร์ 283 308

75 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 5 10 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

76 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) 5 20 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

77 จติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) 10 10 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

78 จติวทิยา (จติวทิยาชุมชน) 10 10 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

79 จติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) 10 10 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

80 จติวทิยา (จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 10 10 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

81 จติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) 10 10 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

82 จติวทิยา (จติวทิยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) 15 15 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

83 จติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) 15 15 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

84 จติวทิยา (จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) 20 20 2.50 - / / / - - - - - / / / / / / / - - - 16 - - -

85 รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิน่) 2 2 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

86 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) 2 2 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

87 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 2 2 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

88 รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิน่) (ภาคพิเศษ) 10 10 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

89 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) 10 10 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

90 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) 10 10 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

91 ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 30 30 2.00 - / / / - - - - - - - - - - - - - / / 16 / / -

92 นิติศาสตร์ 10 10 3.00 - / - / / / / - - - - - - 16 - - -

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 4 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 27/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

93 นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 45 45 3.00 - / - / / / / - - - - - - 16 - - -

94 ประวติัศาสตร์ 30 30 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

95 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) 5 10 2.50 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

96 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 2 2.50 - / - / / / / - - - - - - 16 - - -

97 รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 15 15 2.50 - / - / / / / - - - - - - 16 - - -

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100 100

98 สัตวแพทยศาสตร์ 100 100

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 268 320

99 เทคโนโลยีการบรรจุ 30 30 2.75 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

100 เทคโนโลยีชีวภาพ 30 40 2.75 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

101 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 30 40 2.75 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

102 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 50 60 2.00 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 30 3.00 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅+40 - - 16 - - -

104 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 30 30 2.00 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

105 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ 25 25 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

106 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ (ภาคพิเศษ) 30 40 2.00 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

107 นวตักรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 13 25 2.50 วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / ∑x̅ - - 31 - - -

คณะมนุษยศาสตร์ 232 273

108 ภาษาอังกฤษ 20 20 3.00 - / - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - -

109 ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 40 40 3.00 - / - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - -

110 ภาษาฝร่ังเศส 5 5 3.00 - / - - - - - PAT 77  PAT 77 ≥ 150 - - - - - - - - - - 16 - - -

111 ภาษาเยอรมัน 5 15 3.00 - / - - - - - PAT 78  PAT 78 ≥ 135 - - - - - - - - - - 16 - - -

112 ภาษาญี่ปุ่น 20 20 3.00 / PAT 79 PAT 79 ≥ 195 - - - - - - - - - 16 - - -

113 ภาษาจนี 15 18 3.00 - / - - - - - PAT 80  PAT 80 ≥ 120 - - - - - - - - - - 16 - - -

114 วรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ) 10 15 - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

115 ดนตรีไทย 20 20 - -

116 ดนตรีตะวนัตก 10 10 - -

117 นิเทศศาสตร์ 10 10 2.75 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

118 ภาษาไทย 10 15 2.75 - / - - - - - - - / / / - - - - - - - 16 - - -

(1) O-NET  วชิาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากวา่ 16 คะแนน หรือ V-NET

(2) สอบปฏิบัติ (เกณฑ์ขัน้ต่ า 60 คะแนน) ปี่พาทย์สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า และ/หรือ เพลงอืน่ ๆ เคร่ืองสายสอบเพลงตับต้น เพลงฉิง่สามชัน้ และ/หรือ เพลงอืน่ ๆ 

ขับร้องสอบเพลงตับต้น เพลงฉิง่สามชัน้ และ/หรือ เพลงอืน่ ๆ

เลือก 1 วชิา จากวชิาสามัญ ภาษาอังกฤษ (รหัส 29) หรือ GAT ตอน 2 (รหัส 85) หรือ O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) 16% ของคะแนนเต็ม และสอบความถนัดเฉพาะ

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-83

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-83

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

** เข้าร่วมการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) **

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 5 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 28/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

119 การจดัการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 10 15 - - / สัดส่วน

PAT 71 หรือ PAT

 77-80 = 30%

- - - - - - - - - - 31 - - สัดส่วน

O-NET (03) = 

70%

120 ภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจนีธรุกิจ) (ภาคพิเศษ) 45 55 3.00 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

121 นวตักรรมการท่องเที่ยว 12 15 3.00 - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

คณะบริหารธรุกิจ 290 320

122 การเงิน 30 30 2.00 - / / - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

123 การจดัการ 40 50 3.00 - / / - - - - - - / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

124 การจดัการการผลิต 30 50 2.75 - / / - - - - - - / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

125 การตลาด 30 30 2.75 - / / - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

126 บัญชี 80 80 3.00 - 180 x̅+30 - - - - - - - - x̅ x̅ - - - ∑x̅+40 - - 25 - - -

127 บัญชี (ภาคพิเศษ) 80 80 2.75 - 150 x̅+20 - - - - - - - - x̅ x̅ - - - ∑x̅+20 - - 25 - - -

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 110 145

128 เทคนิคการสัตวแพทย์ 35 55 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 40 - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

129 เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) 20 20 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 40 - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

130 การพยาบาลสัตว์ 20 20 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 40 - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

131 การพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) 35 50 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - GAT ตอน 2 ≥ 40 - - / / / / / ∑x̅ - - 16 - - -

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 76 105

132 สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ป)ี 30 45 - - / / / - / - - สัดส่วน

GAT = 20%

PAT 71 = 5%

PAT 72 = 5%

PAT 74 = 50%

- - - - - - - - - - 20 20 20 สัดส่วน O-NET

03, 04, 05 = 

20%

133 ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ป)ี 25 25 - - / / / - / - - สัดส่วน

GAT = 20%

PAT 71 = 5%

PAT 72 = 5%

PAT 74 = 50%

- - - - - - - - - - 20 20 20 สัดส่วน O-NET

03, 04, 05 = 

20%

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-80

เลือกสอบ PAT 71 ≥ 50  หรือ PAT 77-80 ≥ 80 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 6 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 29/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

134 สถาปัตยกรรม (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ป)ี 15 18 - - / / / - / - - สัดส่วน

GAT = 20%

PAT 71 = 5%

PAT 72 = 5%

PAT 74 = 50%

- - - - - - - - - - 20 20 20 สัดส่วน O-NET

03, 04, 05 = 

20%

135 นวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) 

(หลักสูตร 4 ปี)

6 17 - - / / / - / - - สัดส่วน

GAT = 20%

PAT 71 = 5%

PAT 72 = 5%

PAT 74 = 50%

- - - - - - - - - - 20 20 20 สัดส่วน O-NET

03, 04, 05 = 

20%

คณะสิง่แวดล้อม 40 40

136 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 40 40 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

วิทยาเขตสุพรรณบรุี 30 50

137 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว 30 50 - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

วิทยาลัยการชลประทาน 34 50

138 วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน 34 50 3.00 วทิย-์คณิต / / - / - - - สัดส่วน

GAT = 20%

PAT 71 = 30%

PAT 73 = 50%

- - - - - - - - - - 16 - - -

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 7 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 30/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

รวม วิทยาเขตก าแพงแสน 1,056 1,881

คณะเกษตร ก าแพงแสน 75 135

139 เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 30 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

140 สัตวศาสตร์ 5 15 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

141 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 10 20 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

142 เกษตรศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขา) 50 70 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

คณะประมง (วิทยาเขตก าแพงแสน) 50 100

143 ประมง (เพาะเล้ียงสัตวน์้ า) 50 100 2.50 วทิย-์คณิต / - - - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 145 266

144 วศิวกรรมเกษตร 15 26 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

145 วศิวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 10 40 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

146 วศิวกรรมเคร่ืองกล 10 10 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

147 วศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) 20 20 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

148 วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน 10 30 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

149 วศิวกรรมโยธา 10 25 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

150 วศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 30 40 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

151 วศิวกรรมอุตสาหการ-โลจสิติกส์ 10 15 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

152 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 30 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

153 วศิวกรรมอาหาร 10 30 - วทิย-์คณิต / / / / - - - - - - / / / / - - - - 16 - - -

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 36 73

154 เกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา 5 15 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - / - - / / - - - 16 - - -

155 การจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 8 15 - - / - - - - / - - / / / - - - - - - - 16 - - -

156 การจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 10 15 - - / - - - - / - - / / / - - - - - - - 16 - - -

157 การจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 3 3 - วทิย-์คณิต / / - - - / - - - - / / - - - - - - 16 - - -

158 การจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา 10 10 - วทิย-์คณิต / - - - - / - - - - / / / / / - - - 16 - - -

159 การจดัการเรียนรู้ วชิาเอกเกษตรกรรมศึกษา - 15 - วทิย-์คณิต / / / - - / - - - - / - - / / - - - 16 - - -

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 710 1,252

160 ภาษาอังกฤษ 15 16 - - / - - - - - / - / / / - - - - - - - 45 - - -

161 ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 60 70 - - / - - - - - / - / / / - - - - - - - 35 - - -

162 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 20 20 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -
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กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

163 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 40 60 2.25 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

164 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 25 35 2.00 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

165 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 2.25 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

166 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 30 80 2.00 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

167 เคมี 25 30 2.75 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

168 ฟิสิกส์ 10 20 2.00 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

169 การจดัการ 30 40 - - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

170 การจดัการ (ภาคพิเศษ) 40 60 - - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

171 จลุชีววทิยา 10 25 2.00 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

172 การตลาด 45 50 - - / - - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

173 การตลาด (ภาคพิเศษ) 55 100 - - / - - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

174 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 25 2.50 วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

175 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว 20 50 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

176 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 1 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

177 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 2 2.00 - / - - - - - / / / / - - - - - - - 16 - - -

178 การบัญชีบริหาร 25 35 - - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

179 การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 20 50 - - / - - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

180 ภาษาตะวนัออก 5 6 3.00 - / - - - - - / - / / / - - - - - - - 16 - - -

181 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 40 40 2.50 คะแนนเฉล่ียกลุ่ม

สาระวชิา

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.00

/ - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

182 การจดัการธรุกิจการบิน 25 40 2.75 - / / - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

183 การโรงแรมและภัตตาคาร 25 50 2.75 - / - - - - - / - - - - - - - - - - - 16 - - -

184 นวตักรรมการท่องเที่ยว 30 30 2.50 - / - - - - - / - - - - - - - - - - - 16 - - -

185 การเมืองและการปกครอง - 50 2.50 - / / / / - - - - - - 16 - - -

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 40 55

186 วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 25 25 - วทิย-์คณิต / - / - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

187 วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) 15 30 - วทิย-์คณิต / - / - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-83

25080

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 9 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 32/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

รวม วิทยาเขตศรีราชา 730 1,612

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 120 220

188 เศรษฐศาสตร์ 90 180 2.75 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ - - - - - - x̅ / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

189 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 30 40 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ - - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

คณะพาณชิยนาวีนานาชาติ * 45 122

190 วศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 25 40 2.50 วทิย-์คณิต / / - / - - - - / / / / / / - - - - 16 - - -

191 วทิยาศาสตร์การเดินเรือ  (รับเฉพาะเพศชาย) 10 42 2.50 วทิย-์คณิต / / / - - - - - / / / / / / - - - - 16 - - -

192 การขนส่งทางทะเล 10 40 2.50 วทิย์ทุกสาย / / / - - - - - / / / / / / - - - - 16 - - -

คณะวิทยาการจัดการ 315 610

193 การจดัการ 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

194 การตลาด 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

195 ธรุกิจระหวา่งประเทศ 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

196 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

197 การบัญชีบริหาร 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - x̅ / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

198 การจดัการโลจสิติกส์ 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - x̅ / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

199 การเงินและการลงทุน 30 30 2.50 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

200 ธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) 15 50 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

201 การจดัการ (ภาคพิเศษ) 15 50 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

202 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 15 50 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

203 การตลาด (ภาคพิเศษ) 15 50 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

204 การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 15 50 2.00 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - x̅ / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 10 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 33/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

205 การจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) 15 50 2.00 วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / - - - - - x̅ / / / / - - - ∑x̅ - - 16 - - -

206 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 15 100 2.00 - / / - - - - - - / / / / - - - - - - 16 - - -

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 170 310

207 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 30 - วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

208 เคมี 30 40 - วทิย-์คณิต - - - - - - - - - - / / / / / - - - 16 - - -

209 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 25 35 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

210 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 10 50 - - / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 35 - วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

/ / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

212 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 10 50 - - / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

213 ฟิสิกส์ 15 30 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

214 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 30 40 - วทิย-์คณิต / / / - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 80 350

215 วศิวกรรมโยธา 5 45 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

216 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 50 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

217 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 20 60 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

218 วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 70 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

219 วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ 15 45 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

220 วศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 10 40 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -

221 วศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) - 40 2.00 วทิย-์คณิต 90 30 - 60 - - - GAT ตอน 2 ≥ 30 - - - - - - - - - - 20 - - -

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 11 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 34/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

รวม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 232 540

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 52 90

222 เทคโนโลยีการอาหาร 8 15 2.00 วทิย-์คณิต  - / /  -  -  - - -  -  - / / / / / 60 - - 16 - - -

223 ทรัพยากรเกษตร 10 15 2.00 วทิย-์คณิต  - / /  -  -  - - -  -  - / / / / / 60 - - 16 - - -

224 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 8 15 2.00 วทิย-์คณิต  - / /  -  -  - - -  -  - / / / / / 60 - - 16 - - -

225 ทรัพยากรเกษตรและการจดัการผลิต 10 15 2.00 วทิย-์คณิต  - / /  -  -  - - -  -  - / / / / / 60 - - 16 - - -

226 ประมง (เพาะเล้ียงสัตวน์้ า) 8 15 2.00 วทิย-์คณิต /  -  -  -  -  - - -  -  - / / / / / - - - 16 - - -

227 สัตวศาสตร์ 8 15 2.00 วทิย-์คณิต  - / /  -  -  - - -  -  - / / / / / 100 - - 16 - - -

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 40 70

228 วศิวกรรมไฟฟ้า 5 5 2.50 วทิย-์คณิต  -  -  - /  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16 - - -

229 วศิวกรรมโยธา 5 5 2.50

3.00

วทิย-์คณิต

อาชีวศึกษา

 -  -  - /  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16

230 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 20 2.00

2.25

วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา/

อาชีวศึกษา

 -  - /  -  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16 - - -

231 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 5 5 2.50

3.00

วทิย-์คณิต

อาชีวศึกษา

 -  -  - /  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16

232 เคมีประยุกต์ 5 5 2.50 วทิย-์คณิต  -  - /  -  -  -  -  -  -  - / /  - / / 50 - - 16 - - -

233 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 5 20 2.00

2.50

วทิย-์คณิต/

ศิลป-์ค านวณ

อาชีวศึกษา

 -  - /  -  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16 - - -

234 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 5 2.50 วทิย-์คณิต  -  -  - /  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16

235 วศิวกรรมอุตสาหการ 5 5 2.70 วทิย-์คณิต  -  -  - /  -  -  -  -  -  - / / /  -  - 50 - - 16 - - -

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 12 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 35/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 100 340

236 การจดัการ 20 40 - วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

ศิลป-์สังคม

อาชีวศึกษา

120 50  -  -  -  -  -  - / / / /  -  -  - 120 - - 16 - - -

237 การบัญชี 20 30 2.75 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

อาชีวศึกษา

120 60  -  -  -  -  -  - / / / /  -  -  - 120 - - 16 - - -

238 การตลาด 10 60 2.00 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

ศิลป-์สังคม

อาชีวศึกษา

120 90  -  -  -  -  -  - / / / /  -  -  - 120 - - 16 - - -

239 การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว 10 40 2.50 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

ศิลป-์สังคม

อาชีวศึกษา

120 90  -  -  -  -  -  - / / / /  -  -  - 120 - - 16 - - -

240 ภาษาอังกฤษ 10 50 3.00 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

ศิลป-์สังคม

ศิลป-์พละ

อาชีวศึกษา

90  -  -  -  -  -  -  - / / /  -  -  -  - 90 - - 16 - - -

241 การเงิน 10 50 2.50 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

อาชีวศึกษา

120 90  -  -  -  -  -  - / / / /  -  -  - 120 - - 16 - - -

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 13 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 36/1043

กลับหน้าสารบัญ



เงื่อนไขคะแนน เงื่อนไขคะแนน

85 71 72 73 74 75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

เงื่อนไขคะแนน

 O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2562  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (ฉบบัแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)

ล าดับ วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา แผนรับ ปรับเพ่ิม GPAX แผนการเรียน
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥)

242 นิติศาสตร์ 10 30 2.00 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

ศิลป-์สังคม

อาชีวศึกษา

90  -  -  -  -  -  -  - / / /  -  -  -  - 90 - - 16 - - -

243 รัฐประศาสนศาสตร์ 10 40 2.00 วทิย-์คณิต

ศิลป-์ค านวณ

ศิลป-์ภาษา

ศิลป-์สังคม

อาชีวศึกษา

90  -  -  -  -  -  -  - / / /  -  -  -  - 90 - - 16 - - -

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 40

244 สาธารณสุขศาสตร์ 30 30 2.00 วทิย-์คณิต 90  - 90  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 16 - - -

245 อนามัยส่ิงแวดล้อม 10 10 2.00 วทิย-์คณิต 90  - 90  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 16 - - -

หมายเหตุ

1. หลักสูตรนานาชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้

2. * คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  และสาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวตัถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 2 TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562  (แก้ไข ณ วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 14 of 14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 37/1043
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ที2ตั4ง 

 เลขที่ 123  หมู.ที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002 โทรศัพทH 0-4300-9700 

โทรสาร 0-4320-2660  (หน.วยงานที่รับผิดชอบการรับเขQาศึกษา : งานรับเขQาและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

โทรศัพทH  0-4300-9700 ต.อ 42187,44759 หรือ 0-4320-2660   โทรสาร 0-4320-2660,  มี 24 คณะ ประกอบดQวย คณะ

เกษตรศาสตรH คณะวิศวกรรมศาสตรH คณะศึกษาศาสตรH คณะพยาบาลศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH คณะแพทยศาสตรH คณะ

มนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH คณะเทคนิคการแพทยH คณะสาธารณสุขศาสตรH คณะทันตแพทยศาสตรH คณะเภสัชศาสตรH 

คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตรH คณะสถาป_ตยกรรมศาสตรH คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตรH 

คณะนิติศาสตรH คณะเศรษฐศาสตรH วิทยาลัยการปกครองทQองถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ  และวิทยาเขตหนองคาย คณะ

วิทยาศาสตรHประยุกตHและวิศวกรรมศาสตรH  สังคมศาสตรHบูรณาการ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตรH 

คุณสมบัตเิฉพาะ 

คณะเทคนิคการแพทย/ 

1. กำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี 6 สายวิทยาศาสตรH 

2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทยH ตQองไม.มีภาวะตาบอดสีขั ้นรุนแรง อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา ตาม

แนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยHแห.งประเทศไทย  

 

คณะแพทยศาสตร/ สาขาวิชารังสีเทคนิค 

1. กำลังศึกษาอยู.ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 6  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตรH-คณิตศาสตรH และมีคะแนนสะสม

เฉล่ียไม.นQอยกว.า 3.00 หรือเทียบเท.า 
 

คณะพยาบาลศาสตร/ 

1. เปfนโสด  อายุไม.ต่ำกว.า 16 ปdบริบูรณH 

2. กำลังศึกษาอยู.ชั ้นมัธยมศึกษาปdที ่ 6  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตรH-คณิตศาสตรH หรือรายวิชา

วิทยาศาสตรH (โครงสรQาง 2 และ3)   

3. มีสุขภาพร.างกายและจิตใจที่สมบูรณH แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม.มีความพิกล พิการ หรือ

ผิดปกติทางดQานร.างกายและจิตใจ ที่เปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ 

ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขQาศึกษาต.อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาล

ศาสตรH 

4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย.างนQอยขQอใดขQอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม.สามารถรับแสงไดQ

ขQางหนึ่ง 2)ผูQสมัครที่มีสายตาไม.ปกติ เมื่อรักษาโดยใชQแว.นแลQวยังมีสายตากต่ำกว.า 6/24 ทั้งสองขQาง 3)

สายตาขQางดีต่ำกว.า 6/12 เม่ือไดQรับการแกQไขอย.างดีท่ีสุดแลQว 4)ไม.สามารถมองเห็นภาพเปfนสามมิติ 
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5. หูหนวกหร ือห ูต ึง (threshold) ของการได Qย ินส ูงกว .า 40dB จากควาผ ิดปกต ิทางประสาท 

(sensorineural hearing loss) แมQแต.ขQางเดียวจะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพของ

ตนเองและผูQอ่ืน 

6. ผูQท่ีตาบอดสีข้ันรุนแรง จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะเทคโนโลยี 

1. กำลังศึกษาในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตรH-

คณิตศาสตรH  

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผูQสมัครที่ตาบอดสี หรือเปfนลมบQาหมู จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการ

ประกอบอาชีพ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร/ 

1. กำลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)   

2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย.างนQอยขQอใดขQอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม.สามารถรับแสงไดQ

ขQางหน่ึง 2)ผูQสมัครที่มีสายตาไม.ปกติ เมื่อรักษาโดยใชQแว.นแลQวยังมีสายตากต่ำกว.า 6/24 ทั้งสองขQาง 3)

สายตาขQางดีต่ำกว.า 6/12 เม่ือไดQรับการแกQไขอย.างดีท่ีสุดแลQว 4)ไม.สามารถมองเห็นภาพเปfนสามมิติ 

3. หูหนวกหร ือห ูต ึง (threshold ของการไดQยินส ูงกว .า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท 

(sensorineural hearing loss) แมQแต.ขQางเดียวจะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพของ

ตนเองและผูQอ่ืน 

4. ผูQท่ีตาบอดสีข้ันรุนแรง จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะศึกษาศาสตร/ 

ผูQสมัครท่ีตาบอด (ยกเวQนสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา) หรือหูหนวก หรือหูตึง หรือพูดติดอ.าง 

หรือเปfนลมบQาหมู จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียน 
 

คณะทันตแพทยศาสตร/ 

โดยเปfนการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูQสมัครเขQาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใหQเหมาะสม 

โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ขQอ คือ 1. ไม.ก.อใหQเกิดอันตรายต.อผูQป{วย 2.ไม.ก.อใหQเกิดอันตรายต.อนักศึกษาทันตแพทยHเอง และ3.

เพ่ือไม.ใหQเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

องคHกรผูQบริหารคณะทันตแพทยศาสตรHแห.งประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผูQสมัครเขQาศึกษาหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต.อไปน้ี 

1. ตQองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส.วนราชการหรือหน.วยงานต.างๆของรัฐไดQหลังจากจบการศึกษาแลQว โดย

ตQองสามารถทำสัญญาผูกพันฝ{ายเดียว หรือสัญญาปลายเป~ดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล 

และมหาวิทยาลัย 
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2. ผูQที่ผ.านการสอบขQอเขียนจะตQองผ.านการสอบสัมภาษณH โดยตQองมีสุขภาพสมบูรณHแข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรค หรือความพิการอันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม ดังต.อไปน้ี 

2.1 มีป_ญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปfนอันตรายต.อตนเอง  และ/หรือผูQอื่น เช.น โรคจิต (Psychotic 

disorders) โรคอารมณHผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ  (personality disorders) ชนิด 

antisocial personality disorders หรือ borderline  personality  disorders รวมถึงป_ญหาทางจิต

เวชอ่ืนๆ อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2 เปfนโรคติดต.อในระยะติดต.ออันตราย  ที่อาจเกิดอันตรายต.อตนเอง  ต.อผูQป{วย  หรือส.งผลใหQเกิดความ

พิการอย.างถาวร  อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.3 เปfนโรคไม.ติดต.อหรือภาวะอันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา  ที่อาจเกิดอันตรายต.อตนเองต.อผูQป{วย และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.4 มีความพิการทางร.างกายอันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม 

2.5 มีความผิดปกติในการไดQยินทั้งสองขQาง  โดยมีระดับการไดQยินเฉลี่ยที่ความถ่ี 500 – 2000 เฮิรตซH สูงกว.า 

40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด   (speech discrimination score)  นQอยกว.า 70 

%  จากความผิดปกติของประสาทและเซลลHประสาทการไดQยิน (sensorineural hearing loss)   อันเปfน

อุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขQางดี เมื่อแกQไขดQวยแว.นสายตาแลQว แย.กว.า 

6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.7 มีภาวะตาพร.องสีทุกสี (Total color blindness) อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดQระบุไวQ ซึ่งเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม 

ทั้งนี้ สำหรับป_ญหาสุขภาพหรือโรคในขQอ 2 ใหQแต.ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของ

คณะ/วิทยาลัย ถือเปfนท่ีส้ินสุด 

 

คณะเภสัชศาสตร/ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 

1. เปfนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

2. เปfนผูQสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปdสุดทQาย ซ่ึง

คาดว.าจะจบการศึกษาในปdการศึกษา 2561และมีผลการศึกษาท่ีมีคะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแต.ช้ันมัธยมศึกษา

ปdท่ี 4 จนถึงวันท่ีสมัคร ไม.นQอยกว.า 3.00 หรือเทียบเท.า 
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คณะเภสัชศาสตร/ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปfนผูQสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปdสุดทQาย  ซ่ึง

คาดว.าจะจบการศึกษาในปdการศึกษา 2561 และมีผลการศึกษาที ่มีคะแนนสะสมเฉลี ่ยตั ้งแต.ช้ัน

มัธยมศึกษาปdท่ี 4 จนถึงวันท่ีสมัคร ไม.นQอยกว.า 3.00 หรือเทียบเท.า 

2. มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่กำหนด (ผลสอบตQองมีอายุไม.เกิน 2 ปd นับจากวันท่ี

สอบ) คือ 

- TOEFL ไม.นQอยกว.า 52 (IBT) ,470 (PBT) , 150 (CBT) หรือ 

- IELTS ไม.นQอยกว.า 5.0 หรือ 

- TOEIC ไม.นQอยกว.า 500 หรือ 

- KEPT ไม.นQอยกว.า 62 หรือ 

- CU-TEP ไม.นQอยกว.า 60 หรือ 

- TU-GET ไม.นQอยกว.า 500 

 

คณะวิทยาศาสตร/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร/ส่ิงแวดลDอม 

ผูQสมัคร ท่ีไม.สามารถอ.านภาพสามมิติไดQ จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร/ 

1. สาขาวิชาทัศนศิลป� ตQองเปfนผูQมีความรูQความสามารถและทักษะการปฏิบัติดQานทัศนศิลป� และมีประสบการณH

ทำงานดQานทัศนศิลป� และไม.ตาบอด 

2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป� เปfนผูQมีความรูQ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติดQานการออกแบบและมี

ประสบการณHการทำงานดQานการออกแบบ ตQองไม.ตาบอดสี มีทักษะ ดQานการสื่อสารดีเปfนพิเศษ ผูQมีคุณสมบัติ

นอกจากน้ี  ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย วิชาเอกดนตรีตะวันตก  และวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ตQองเปfนผูQมีความรูQ 

ความสามารถ และมีประสบการณHทางดQานดนตรี 

4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง  วิชาเอกนาฏยศิลป �อีสาน และวิชาเอกการละคร  ตQองเปfนผูQมีทักษะ ความรูQ 

ความสามารถพื้นฐานทางดQานนาฏยศิลป�ไทย นาฏยศิลป�พื้นเมือง หรือศิลปะการละคร เช.น การแสดง การกำกับ

การแสดง เขียนบท การออกแบบเพื ่อการแสดง และตQองมีประสบการณHที ่เก ี ่ยวขQองกับงานทางดQาน

ศิลปะการแสดง ผูQมีคุณสมบัตินอกจากน้ี ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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กลับหน้าสารบัญ



พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 1/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430101101

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

47 15,000

2 รหัส 00430102102

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.1

ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา

77)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 7.1

ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา

77) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. เรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัคร

15 15,000

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   : ที่ตั้ง เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50200

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 42/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 2/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00430104104

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์

20 15,000

4 รหัส 00430105105

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

(ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท

เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน

และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

15 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 43/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 3/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00430106112

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

(ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

24 15,000

6 รหัส 00430108108

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

19 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 44/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พมิพเอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หนา้ที่ 4/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

7 รหัส 00430109109

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู

เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15,000

8 รหัส 00430109209

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู

เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร

4 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 45/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 5/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

9 รหัส 00430109309

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู

เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15,000

10 รหัส 00430109409

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู

เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร

4 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 46/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 6/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

11 รหัส 00430110110

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

20 15,000

12 รหัส 00430111111

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.3

ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 7.3

ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

(ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. มีคะแนนสอบวิชาสามัญครบทั้ง 5 วิชา

เอกสารประกอบการสมัคร

13 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 47/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 7/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

13 รหัส 00430112113

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.4

ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 7.4

ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

(ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

8 15,000

14 รหัส 00430113115

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

30 15,000

15 รหัส 00430114117

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

12 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 48/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:17 หน้าที่ 8/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

16 รหัส 00430192115

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาคพิเศษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

30 28,000

17 รหัส 00430193113

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

ภาคพิเศษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.4

ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 7.4

ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

(ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

10 28,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 49/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:21 หน้าที่ 1/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430201104

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15000

2 รหัส 00430202105

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

2.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 50/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:21 หน้าที่ 2/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00430204114

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15,000

4 รหัส 00430206113

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.75

4. รับผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

4 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 51/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:21 หน้าที่ 3/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00430207123

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15000

6 รหัส 00430208122

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

2.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 52/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:21 หน้าที่ 4/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

7 รหัส 00430209124

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15000

8 รหัส 00430211110

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 53/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:21 หน้าที่ 5/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

9 รหัส 00430212111

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15000

10 รหัส 00430212211

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

3.สังคม(รหัสวิชา 19)

4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

5.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 54/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 1/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430301110

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

20 15,000

2 รหัส 00430302102

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

โดยกำหนดการทดสอบดังนี้

    3.1 ทดสอบปฏิบัติการวาดเส้นตามหัวข้อที่กำหนดให้ ภายในเวลา 1

ชั่วโมงเพื่อทดสอบการแก้ปัญหาและประเมินทักษะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 

    3.2 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการพูดคุย

สังเกตลักษณะบุคลิกภาพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 55/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 2/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00430302202

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

โดยกำหนดการสอบดังนี้

    3.1 เข้าทดสอบปฏิบัติการวาดเส้น ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ภายในเวลา 1

ชั่วโมงเพื่อทดสอบการแก้ปัญหาและประเมินทักษะ คะแนนเต็ม 100 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30

คะแนนขึ้นไป

    3.2 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาฯ

เพื่อการพูดคุย สังเกตลักษณะบุคลิกภาพ คะแนนเต็ม 100 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30

คะแนนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

1 15000

4 รหัส 00430303103

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

20 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 56/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 3/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00430304104

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15,000

6 รหัส 00430305105

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

4 15,000

7 รหัส 00430305205

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 57/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 4/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

8 รหัส 00430306107

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

2.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

(ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

10 28,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 58/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 5/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

9 รหัส 00430306207

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

2.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

(ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

5 28,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 59/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 6/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

10 รหัส 00430307108

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ

และการออกแบบสื่อ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

2.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2.ให้นำเสนอ portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

5 30,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 60/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 7/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

11 รหัส 00430308109

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

3.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

5.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

6.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

7.เคมี(รหัสวิชา 59)

8.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

2.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

3.กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ

มาพร้อมในวันสอบสัมภาษณ์

4.กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

5.กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

6.มีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะความสามารถในทางสหศาสตร์ศิลป์

ต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

2. เอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

2 15000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 61/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:25 หน้าที่ 8/8

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

12 รหัส 00430308209

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

2.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

3. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ

มาพร้อมในวันสอบสัมภาษณ์

4.กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

5.กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

6.มีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะความสามารถในทางสหศาสตร์ศิลป์

ต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15000

13 รหัส 00430309111

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 6

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

4 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 62/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:41 หน้าที่ 1/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430401101

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา

39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี

เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง

ๆ

3. เคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบการสมัคร

12 15,000

2 รหัส 00430401201

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา

89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา

99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี

เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง

ๆ

3. เคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบการสมัคร

12 15000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 63/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:41 หน้าที่ 2/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00430403103

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา

39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

12 15,000

4 รหัส 00430403203

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา

89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา

99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

12 15,000

5 รหัส 00430407109

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา

39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

4 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 64/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:41 หน้าที่ 3/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

6 รหัส 00430407209

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา

89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา

99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

14 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 65/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:43 หน้าที่ 1/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430501200

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

50 16000

2 รหัส 00430502200

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

38 16000

3 รหัส 00430503200

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

30 16000

4 รหัส 00430504204

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

12 16000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 66/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:43 หน้าที่ 2/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00430505213

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

10 16000

6 รหัส 00430506200

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

34 16000

7 รหัส 00430507203

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

23 16000

8 รหัส 00430508214

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

12 16000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 67/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:43 หน้าที่ 3/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

9 รหัส 00430571315

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

8 35000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 68/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 1/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430601201

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

45 16,000

2 รหัส 00430602202

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

40 16,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 69/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 2/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00430603203

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

30 16,000

4 รหัส 00430604204

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

45 16,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 70/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 3/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00430605205

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

75 16,000

6 รหัส 00430606206

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

10 16,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 71/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 4/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

7 รหัส 00430608208

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

15 16,000

8 รหัส 00430671210

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

7 50,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 72/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 5/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

9 รหัส 00430680205

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

10 50,000

10 รหัส 00430690205

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคพิเศษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

10 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า

20,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 73/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 6/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

11 รหัส 00430691204

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาคพิเศษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

30 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า

20,000 บาท

12 รหัส 00430692208

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคพิเศษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

15 35,000 + ค่าขึ้นทะเบียน

นศ.แรกเข้า 20,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 74/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:38:46 หน้าที่ 7/7

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

13 รหัส 00430693202

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคพิเศษ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

8.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.PAT 3

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

20 35,000 + ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้่า

20,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 75/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:03 หน้าที่ 1/1

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00430801501

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

20 16,000

2 รหัส 00430802702

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์

กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

70 16,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 76/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:10 หน้าที่ 1/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431101101

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา

09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา

19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา

29)

4.คณิตศาสตร์

1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

3.1

ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย

จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 การตรวจร่างกาย

4.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง

4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม

โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

35 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 77/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:10 หน้าที่ 2/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

2 รหัส 00431102102

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา

09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา

19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา

29)

4.คณิตศาสตร์

1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

3.1

ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย

จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 การตรวจร่างกาย

4.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง

4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม

โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

15 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 78/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:10 หน้าที่ 3/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00431103103

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา

09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา

19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา

29)

4.คณิตศาสตร์

1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

3.1

ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย

จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 การตรวจร่างกาย

4.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง

4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม

โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

20 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 79/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:10 หน้าที่ 4/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

4 รหัส 00431103203

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการรับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา

09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา

19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา

29)

4.คณิตศาสตร์

1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

3.1

ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย

จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 การตรวจร่างกาย

4.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑ์การตรวจตาบอดสี

4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง

4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม

โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

5. ผู้สมัครมีหนังสือการให้ทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

และเงื่อนไขทุนเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

4.หนังสือการให้ทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

5 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 80/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:10 หน้าที่ 5/5

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00431104104

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา

09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา

19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา

29)

4.คณิตศาสตร์

1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ

1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ

3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 การตรวจร่างกาย

4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)

4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

10 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 81/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:13 หน้าที่ 1/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431201101

คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3.คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ

borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

3.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

3.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

3.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง

3.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด

3.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

3.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง

3.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

3.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน

(sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

3.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ดังต่อไปนี้

1.1 ตรวจร่างกาย

1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น

1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี

1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส

1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์

3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

54 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 82/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:13 หน้าที่ 2/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

2 รหัส 00431280101

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

(ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ

borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

3.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

3.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

3.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง

3.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด

3.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

3.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง

3.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

3.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน

(sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

3.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ดังต่อไปนี้

1.1 ตรวจร่างกาย

1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)

1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น

1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี

1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส

1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์

3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

10 45,000 บาท+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า

20,200 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 83/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:15 หน้าที่ 1/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431301101

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

31 16,000

2 รหัส 00431302102

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

28 16,000

3 รหัส 00431303104

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

31 16,000

4 รหัส 00431304105

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

28 16,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 84/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:15 หน้าที่ 2/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00431305103

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

28 16,000

6 รหัส 00431306106

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

19 35,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 85/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:20 หน้าที่ 1/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431501100

คณะบริหารธุรกิจ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

3.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

30 15,000

2 รหัส 00431501200

คณะบริหารธุรกิจ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

3.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

30 15,000

3 รหัส 00431502101

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หลักสูตรสามภาษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

10 50000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 86/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:20 หน้าที่ 2/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

4 รหัส 00431502201

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หลักสูตรสามภาษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

10 50000

5 รหัส 00431590100

คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

30 28,000

6 รหัส 00431590200

คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

30 28,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 87/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:21 หน้าที่ 1/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431601101

คณะเศรษฐศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

50 20,000

2 รหัส 00431601201

คณะเศรษฐศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคม(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

50 20,000

3 รหัส 00431602101

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

15 20,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 88/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:21 หน้าที่ 2/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

4 รหัส 00431602201

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

3.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

15 20,000

5 รหัส 00431671101

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

30 35,000

6 รหัส 00431671201

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคม(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

30 35,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 89/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:24 หน้าที่ 1/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431701101

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปี

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.PAT 4

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา

74)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า

20 คะแนน)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

6.PAT 4

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา

74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้

แฟ้มสะสมผลงานจะไม่มีการประเมินคะแนนและเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

40 29,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 90/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:24 หน้าที่ 2/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

2 รหัส 00431702102

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 4 ปี

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ

/ศิลป์

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.PAT 4

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา

74)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า

20 คะแนน)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

6.PAT 4

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา

74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้

แฟ้มสะสมผลงานจะไม่มีการประเมินคะแนนและเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

10 29,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 91/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:24 หน้าที่ 3/3

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00431771103

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.PAT 4

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา

74)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

3.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า

20 คะแนน)

4.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40

คะแนน)

6.PAT 4

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา

74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้

การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5 65000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 92/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:26 หน้าที่ 1/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431802101

คณะการสื่อสารมวลชน

โครงการควบสองปริญญา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60

คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

3.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

10 20,000

2 รหัส 00431802102

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

8 45,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 93/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:40:26 หน้าที่ 2/2

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00431802201

คณะการสื่อสารมวลชน

โครงการควบสองปริญญา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60

คะแนน)

2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

3.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 45

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

10 20,000

4 รหัส 00431802202

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

13 45,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 94/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:48 หน้าที่ 1/6

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00431901304

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

2.วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์ จำนวน 7 วิชา)

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15,000

2 รหัส 00431901404

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคม(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์ จำนวน 5 วิชา)

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นปีที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 95/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:48 หน้าที่ 2/6

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00431901504

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก

PAT 7.1-7.7

ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคม(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา

77)

7.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา

78)

8.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

9.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

10.PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ(รหัสวิชา

81)

11.PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี(รหัสวิชา 82)

12.PAT 7.7 ความถนัดงทางภาษาเกาหลี(รหัสวิชา

83)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

2.วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์ จำนวน 5 วิชา)

และ PAT7 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

1 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 96/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:48 หน้าที่ 3/6

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

4 รหัส 00431902202

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 20

คะแนน)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15,000

5 รหัส 00431902302

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

2.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

7 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 97/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:48 หน้าที่ 4/6

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

6 รหัส 00431903103

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15000

7 รหัส 00431903203

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก

PAT 7.1

ศิลป์ฯ 1.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา

77)

2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

3.สังคม(รหัสวิชา 19)

4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

5.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 98/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:48 หน้าที่ 5/6

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

8 รหัส 00431903303

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก

PAT 7.2

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา

78)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15,000

9 รหัส 00431903403

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก

PAT 7.3

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

2 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 99/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:48 หน้าที่ 6/6

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

10 รหัส 00431903503

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก

PAT 7.4

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

3 15,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 100/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:50 หน้าที่ 1/1

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00432001701

คณะนิติศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15000

2 รหัส 00432001801

คณะนิติศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

5 15000

3 รหัส 00432091101

คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

30 22000

4 รหัส 00432091201

คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

30 22000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 101/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:52 หน้าที่ 1/4

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00432101107

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210

คะแนน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

15 38,000

2 รหัส 00432101207

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150

คะแนน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

20 38,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 102/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:52 หน้าที่ 2/4

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

3 รหัส 00432102102

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210

คะแนน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

2. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

25 33,000

4 รหัส 00432102202

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

4.สังคม(รหัสวิชา 19)

5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150

คะแนน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

2. เรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัคร

35 33,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 103/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:52 หน้าที่ 3/4

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

5 รหัส 00432104106

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210

คะแนน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

20 38,000

6 รหัส 00432104206

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคม(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150

คะแนน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

15 38,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 104/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:52 หน้าที่ 4/4

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

7 รหัส 00432171103

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า

30 คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า

20 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

30 40,000

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 105/1043

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (รอบที่ 3)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21 10:41:55 หน้าที่ 1/1

ลำดับ ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติ รับ ค่าธรรมเนียม

1 รหัส 00432401101

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)

5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)

6.เคมี(รหัสวิชา 59)

7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

8 55000

2 รหัส 00432401201

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)

2.สังคม(รหัสวิชา 19)

3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)

5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์ขั้นต่ำ

1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40

คะแนน)

2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30

คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค

หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

4 55000
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 

 

ทีต่ั้ง 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มีสถานท่ีจดัการเรียนการสอนส าหรับปริญญาตรี  4 แห่ง   คือ 

 1. ท่าพระจันทร์ ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์   
0-2613-3333   โทรสาร 0-2224-8099 หรือ www.tu.ac.th  มีพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร่ 
 หลักสูตรซ่ึง รับสมัครในคร้ังน้ี ท่ีจัดการเ รียนการสอนท่ีท่าพระจันทร์ได้แก่  หลักสูตร 5  ปี  ปริญญาตรี -โท                    
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี , หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลกัสูตร
ภาคพิเศษ ของวทิยาลยัสหวทิยาการ , วทิยาลยันวตักรรม , วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์
 2.  ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 99  หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  12121 
โทรศพัท ์  0-2564-4440-79  โทรสาร 0-2564-4405  หรือ www.tu.ac.th   มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,765 ไร่ 
 3.  ศูนย์ล าปาง  ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถนนล าปาง – เชียงใหม่ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 52190   
โทรศพัท ์08-9433-9004-5, 0-5426-8701-8 โทรสาร 0-5426-8701 หรือ www.lampang.tu.ac.th มีพ้ืนท่ีประมาณ 365 ไร่ 
 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีศูนยล์  าปางไดแ้ก่  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (ภาษาไทย) จดัการเรียนการสอน
ท่ีศูนยรั์งสิต 1 ปีการศึกษาแรกและศูนยพ์ทัยา 3 ปีการศึกษาหลงั  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต(วท.บ.) (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามยัชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ศูนย์พัทยา    ตั้ งอยู่ท่ี  เลขท่ี 34/4 หมู่ 5  ต าบลโป่ง  อ าเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี   20150   โทร  038-259-050-55     
โทรสาร 038-259-069  

หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีศูนยพ์ทัยา  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) 
(ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ) โดยศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 2 ปีแรก และศึกษาต่อยงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      
ศูนยพ์ทัยา 2 ปีหลงั และหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยียานยนต ์ศึกษาเป็นภาษาไทย โดยศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยา ตลอด 4 ปีการศึกษา 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 
เป็นไปตาม เอกสารแนบทา้ย ประกาศการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS)  ระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2562 
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1  

คณะนิติศาสตร์ 
รหัสสาขา 00501012103 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต          จํานวนรับ  175 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75  
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ       1.1 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  
  1.2 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 
2. คะแนน GAT     30 % 
ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีสิทธ์ิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 (เรียงความ-ย่อความ) จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคะแนนวิชาความรู้ทาง

นิติศาสตร์ 1 สูงสดุ 700 คนแรก เฉพาะศูนย์รังสติ  
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.   
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 11.00 – 12.30 น.    

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัคร 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล RTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM  ภายในวันท่ี 17-29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะนิตศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสติ : 02-6965113  www.law.tu.ac.th 

70 % 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2  

คณะนิติศาสตร์ 
รหัสสาขา 00501013103 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)   จํานวนรับ  70 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ       1.1 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  
  1.2 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 
2. คะแนน GAT     30 % 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.   
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.    

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัคร 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล LTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM ภายในวันท่ี 17-29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํปาง 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 (ฉบับจริงพร้อมสาํเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237981 กด 2     Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ําปาง 
  

70 % 
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
รหัสสาขา 00502012103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวนรับ  145  คน 

รหัสสาขา 00502022103 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนรับ  230  คน 
รหัสสาขา 00502031103 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ  

(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 
จํานวนรับ  40  คน 

รหัสสาขา 00502041103 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ 
(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

จํานวนรับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด 
 3. สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร้อมในการเข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ 
2. มีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 1 โดยคะแนนข้ันต่ําและค่านํ้าหนัก ดังน้ี 

วิชา คะแนนข้ันต่ํา ค่านํ้าหนัก 

ภาษาไทย 30 คะแนน 10% 

สังคมศึกษา 30 คะแนน 10% 

ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน 40% 

คณิตศาสตร์ 1 30 คะแนน 40% 
 

3. การสอบสมัภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว  ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศท่ี www.tbs.tu.ac.th 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. หลักฐานการสมัคร  คณะพาณชิยศาสตร์ฯ มธ. จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดงค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  

(GPAX) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมตีราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน  
 หมายเหตุ กรณีท่ีผูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในตา่งประเทศ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบ
คะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ ์
            3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ- สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี) - (ต้นฉบับพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนาม 
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  1  ฉบับ 
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-5730   มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2191 
 www.tbs.tu.ac.th 
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คณะรัฐศาสตร์ 
รหัสสาขา 00503012103 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง   จํานวนรับ  40  คน 

รหัสสาขา 00503022103 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ          จํานวนรับ  40  คน 
รหัสสาขา 00503032103 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ                  จํานวนรับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่าํกว่า 2.75   
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์        50 คะแนน 
2. วิชาเรียงความ                               50     คะแนน 
ท้ังน้ี คณะรัฐศาสตร์จะตรวจวิชาเรียงความ โดยพิจารณาจากผลคะแนนวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ 120 อันดับแรก 

ของแต่ละสาขาเท่าน้ัน และจะประกาศผลคะแนนรวมเฉพาะผู้ท่ีได้รบัการตรวจข้อสอบท้ัง 2 วิชา 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์และวิชาเรียงความ   สอบวันอาทิตย์ท่ี 10  มีนาคม  2562  เวลา 8.30 – 11.30 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562      
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี  คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. 
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพรอ้มสําเนา) 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจรงิพร้อมสําเนา) 
4. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา) 
5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
6. รูปถ่าย 1 น้ิว หรือ 1½” จํานวน 1 รูป 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสติ : 02-696 5462       
 www.polsci.tu.ac.th 
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คณะรัฐศาสตร์ 
รหัสสาขา 00503041203 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)          
จํานวนรับ  95  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.80 
หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่ําเทียบเท่า 2,800 คะแนน  
หรือ มีผลสอบ New GED 600 คะแนนข้ึนไป โดยแตล่ะวิชาต้องไดค้ะแนนไมต่่ํากว่า 145 คะแนน  
หรือ มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ําเทียบเท่า C จํานวน 5 วิชาข้ึนไป และต้องมผีลสอบ AS 

จํานวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E 
หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ําเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วิชาข้ึนไป   
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 60 คะแนนจาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT 
- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน 
- TU-GET มีคะแนนรวมอยา่งน้อย 500 คะแนน 

 - OLD SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading หรือ  
 - NEW SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing 
 5. อ่ืนๆ มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
เกณฑ์การคัดเลือกสาํหรับผู้สมัคร 2 กลุ่ม ดังน้ี  
1. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ภายในประเทศ องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลอืกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

1.1 วิชาความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์  50% 
1.2 วิชาเรียงความ    50% 
1.3 สอบสัมภาษณ์  

ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความ จะต้องเป็นผู้มีคะแนนวิชาความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก และทาง
โครงการฯ จะทําการประกาศคะแนนเฉพาะผู้ท่ีได้รับการตรวจข้อสอบท้ัง 2 ส่วนเท่าน้ัน 

2. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ต่างประเทศ พิจารณาจากคุณสมบัติและการสอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีโครงการ
กําหนดให้ในแต่ละปี  

ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 

1. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ภายในประเทศ 
วิชาความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์ และวิชาเรียงความ   
สอบวันเสาร์ท่ี 9 มีนาคม 2562  (มธ.ท่าพระจันทร์)    เวลา 9.00 – 11.00 น.   

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 113/1043

กลับหน้าสารบัญ
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2. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ต่างประเทศ 
สอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีโครงการฯ กําหนดให้ในแต่ละปี 
สอบวันจันทร์ท่ี 11 มีนาคม 2562  
โครงการฯ แจ้งประเด็นหรือหัวข้อในการสอบผ่านระบบออนไลน์ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 
ผู้สอบส่งข้อสอบภายในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ภายในประเทศ 
ผู้สมคัรสอบต้องสมัครสอบผ่านระบบ TCAS รอบท่ี 3 ด้วยตนเองและต้องนําหลักฐานประกอบการสมคัรมายื่นท่ีโครงการ BIR 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ภายในวันท่ี 17– 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี 

1.1 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 3 รูป 
1.2 ใบรับรองผลการศึกษาและหลกัฐานสําเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด 
1.3 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด 
1.4 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผูส้มัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนท่ีได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 
1.5 สําเนาผลการสอบวิชาเฉพาะโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร ์

2. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ต่างประเทศ  
ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ท่ีมีภมูิลําเนาหรอืพักอาศัยในต่างประเทศไม่ต่าํกว่า 6 เดือน หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

พิจารณาเห็นชอบ โดยสามารถสมคัรสอบวิชาเฉพาะกับโครงการฯ ทางไปรษณยี์ตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม – 31 มกราคม 2562  
(ถือวันท่ีประทับตราของท่ีทําการไปรษณียเ์ป็นเกณฑ์ หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณา) โดยต้องนําส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 

2.1 ใบสมัครของโครงการฯ ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ขอใบสมัครผ่านอีเมลโครงการฯ ท่ี bir.thammasat@gmail.com) 
2.2 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 3 รูป 
2.3 ใบรับรองผลการศึกษาและหลกัฐานสําเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด 
2.4 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด 
2.5 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผูส้มัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนท่ีได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 
2.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจติดี และไม่มีความพิการ ท่ี

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
2.7 หนังสือให้คํารับรอง (Letter of Recommendation) จํานวน 2 ฉบับ 
2.8 ประวัติย่อ (CV/Resume) 
2.9 หนังสือมอบอํานาจในการสมคัรสอบแก่โครงการฯ (เอกสารแนบอยู่ในใบสมัคร) 
2.10 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 60 USD (รายละเอียดการชําระเงินจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 **เงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัคร โครงการฯ จะไมคื่นให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร ์
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์ บัตรประจําตัวประชาชน (กรณเีป็นชาวไทย) หรือ 
    หนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 114/1043

กลับหน้าสารบัญ
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐศาสตร์ โครงการ BIR มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2304  
 www.polsci.tu.ac.th   
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กลับหน้าสารบัญ
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
รหัสสาขา 00504012103 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ 240 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75  
 2.1 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา 

(GPAX) ไมต่่ํากว่า 2.75 
 2.2 สําหรับผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. PAT คณติศาสตร ์(รหัสวิชา 71)      = 50 % 

            2. วิชาสามัญ ภาษาไทย                   = 20 % 
            3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ               = 20 % 
            4. วิชาสามัญ สังคม                        = 10 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา  09.00-12.00  น. 
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (อาคารเดือน บุนนาค)   
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดกําหนดการสอบสัมภาษณ์ ท่ี  www.admissions.econ.tu.ac.th 

 เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดงค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  

ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาํเนาและผูส้มคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ     
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล  เฉพาะกรณีท่ี  ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมคัรลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1  ฉบับ        
4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ท่ี www.admissions.econ.tu.ac.th

 หมายเหตุ : กรณีท่ีผูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลีย่ภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยืน่เอกสารหลักฐานการเทียบ
คะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย  : 02-696-5980-2 
            E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th 
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กลับหน้าสารบัญ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
รหัสสาขา 00505012103 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ  150 คน 

รหัสสาขา 00505023103 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)        จํานวนรับ   80  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  

1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า     กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร  (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่าํกว่า 2.50    
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. ความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์    ร้อยละ    70 
2. คะแนน GAT                          ร้อยละ    30 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.   
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 

 วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์   สอบวันเสาร์ท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น.   

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์
3. คะแนนวิชา GAT  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มายัง ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ 

ศาสตร์ ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 (โดยยึดตราประทับวันส่งของทางไปรษณียไ์ทย)  
ท่ีอยู่การจัดส่ง ให้ระบุหน้าซองเอกสารว่า “เอกสารประกอบการสมัคร TCAS รอบท่ี 3” 
ศูนย์รังสิต :  ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 หมู่ 18 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121  
ศูนย์ลําปาง : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม่   
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 
หมายเหตุ  ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามศูนย์การศึกษาท่ีตนเองสมัครเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.   สถานท่ี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต และ มธ.ศูนยล์ําปาง  
     (ตามศูนย์การศึกษาท่ีสมคัรไว้)   
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรบัสมัครของ ทปอ. พร้อมตดิรูปถ่าย 
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 117/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 1  

4. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ - สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) 
5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต : 02-6965504   มธ.ศูนย์ลําปาง : 054- 237999 ต่อ 4/082 383 8861 
 www.socadmin.tu.ac.th 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 118/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 2  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506052103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา          จํานวนรับ  40 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

             1. พิจารณาเกรดเฉลีย่  2.50 ข้ึนไป 
             2. พิจารณาคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วยคะแนนสอบ 5 วิชาดังน้ี 
               2.1 วิชาสังคมศึกษา  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 40% 
               2.2 วิชาภาษาไทย  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 60% 
               2.3 วิชาคณิตศาสตร์ 1  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 30% 
               2.4 วิชาชีววิทยา  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 35% 
               2.5 วิชาภาษาอังกฤษ  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 35% 

3. พิจารณาโดยนําคะแนนท่ีผูส้มัครสอบได้มาบวกรวมกันท้ัง 5 วิชา และหากผู้สมัครมีผลคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเกรด
เฉลี่ยรวม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 

 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 

 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี)  
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 

  
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 119/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 3  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506022103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. ONET            25 % 
2. GAT                 25         % 
3. PAT              30 % 

ผู้สมคัรต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1    (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 7.1  (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
        PAT 7.2  (รหัส 78) ภาษาเยอรมนั 
        PAT 7.3  (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
        PAT 7.4  (รหัส 80) ภาษาจีน 
        PAT 7.5  (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 
       PAT 7.7  (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

4. GPAX                    20  % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 

    2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
    3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
    4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
    5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
 * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 120/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 4  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506032103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์         จํานวนรับ  30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. สุขภาพ : ไม่พิการทางสายตา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. O-NET  35 % 
2. คะแนน GAT       35 % 
3. คะแนน PAT  20 % 
   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์
        PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
       PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
       PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
     PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
        PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

หมายเหตุ   ผู้สมัครต้องไม่เลือกสอบ PAT 7.5 รหัส 81 (ภาษาอาหรับ) และ PAT 7.6 รหัส 82 (ภาษาบาลี ) 
4. GPAX                         10       % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
 *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  www.arts.tu.ac.th.             

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 121/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 5  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506102103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา          จํานวนรับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า    กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. O-NET  40 % 
2. คะแนน GAT       40 % 
3. คะแนน PAT  20 % 
   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์
        PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
       PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
       PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
     PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
           PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 
        PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี  
     PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 122/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 6  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506042103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์     จํานวนรับ  15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX                           20 % 
2. คะแนน O-NET                30      %  (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 60 %) 
3. คะแนน GAT                50 %   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 123/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 7  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506072103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          จํานวนรับ  65 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GAT (ภาษาอังกฤษ)    50 % 
2. O-NET รวม                  50 % (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 75% ข้ึนไป) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 124/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 8  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506092103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส        จํานวนรับ  25 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไมต่่ํากว่า 2.75  
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ  

  1.1 การเขียนภาษาฝรั่งเศส                              30  % 
  1.2 การวัดความรูภ้าษาฝรั่งเศสดว้ยวิธีการสัมภาษณ์    30  % 

2. คะแนน GAT (รหัส 85)              20 % 
3. คะแนน PAT 7.1 (รหัส 77)            20 % (ผลคะแนนสอบต้องไดไ้มต่่ํากว่าร้อยละ 60) 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา การเขียนภาษาฝรั่งเศส     สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562    เวลา 9.00 – 12.00 น. 
วิชา การวัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสัมภาษณ์   สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562               เวลา 8.30 – 16.00 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผู้สมคัรต้องส่งคะแนน PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารด้วย * ผู้สมัครสามารถส่ง
เอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มายังงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ท่ีอยู่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหน่ึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์  

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
   7. ใบแสดงผลสอบ PAT (ผลคะแนนสอบต้องไดไ้มต่่ํากว่าร้อยละ 60)  

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 125/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 9  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 126/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 0  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506212103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

(กลุม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุน่)          
จํานวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 
3. คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุม่มีพ้ืน หมายถึง  

ก. ผู้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย หรือ  
ข. ผู้ท่ีเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ  
ค. ผู้ท่ีเคยไปอยู่และ/หรือศึกษาท่ีประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนาน 6 เดอืนข้ึนไป  

*** ผู้สมัครท่ีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา *** 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX                              20%    
2. คะแนน ONET                       30% 
3. คะแนน GAT    30% 
4. คะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น)     20% (คะแนนมากกว่า 75% หรือ 225 คะแนน) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์  

วันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
   7. ใบแสดงผลสอบ PAT  
    8. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญีปุ่่น (JLPT) (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม       
            งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสติ  : 02-696-5218-20 www.arts.tu.ac.th.             

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 127/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 1  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506222103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

(กลุม่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น)          
จํานวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด 
3. คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุม่ไม่มีพ้ืน หมายถึง  

ก. ไม่ใช่ผู้เรยีนสายศิลป์ภาษาญี่ปุน่ในระดับมัธยมปลาย หรือ  
ข. ไม่ได้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลยั หรือ  
ค. ไม่เคยไปอยู่และ/หรือศึกษาท่ีประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนาน 6 เดือนข้ึนไป  

*** ผู้สมัครท่ีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา *** 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX                              10%    
2. คะแนน ONET            30% 
3. คะแนน GAT    50% 
4. คะแนน PAT             10%  

   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
         PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
        PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
        PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
      PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 

PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาล ี    
       PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาในกลุ่มไม่มีพ้ืน ต้องเป็นนักศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาญี่ปุน่มาก่อน  
โดยไม่เลือกสอบ PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 128/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 2  

 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
   7. ใบแสดงผลสอบ PAT  

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 129/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 3  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506142103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน          จํานวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. ผลสอบภาษาต่างประเทศ ผลสอบ HSK ระดับ 4 ข้ึนไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ข้ึนไป  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         15 % 
2. คะแนน PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน           25 %  (กําหนดคะแนนข้ันต่ํา 75% หรือ 225 คะแนนข้ึนไป) 

            3. คะแนน  9 วิชาสามญั     60 %  
             3.1 วิชาภาษาไทย           20 % 
                     3.2 วิชาภาษาอังกฤษ       20 % 
                      3.3 วิชาสังคมศึกษา         20 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
 7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ข้ึนไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ข้ึนไป 
 *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 130/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 4  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506132103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน        จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า  3.25 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT                                           50  % 
2. คะแนน PAT 7.2  (รหัส 78)  ภาษาเยอรมัน      50 %    

เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังน้ี 
1. ใบรายงานผลการเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (มธัยม4-6) ไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือ 

            2. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ  
            3. ผ่านการสอบวัดระดบัตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรปในระดับ A2  
            4. สําเนาใบเสรจ็ชําระเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3  

               *** โปรดลงนามสาํเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ *** 
  ผู้สมคัรสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 

ท่ีอยู่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในช่วงการสมัคร TCAS รอบ 3 
* หากไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ทัน สาขาวิชาฯ จะตดัสิทธิการสมคัรเข้าศึกษา * 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
 7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรปในระดับ A2 (หากมี) 

   * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 131/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 5  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 132/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 6  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506152103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย          จํานวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT                50 % 
2. คะแนน PAT             50 % 
   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
       PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
       PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
     PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
           PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 
        PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี  
     PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
 * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 133/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 7  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506062103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ         จํานวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. O-NET ภาษาอังกฤษ      40 %  (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 80 %) 
2. คะแนน GAT              40 % 
3. GPAX             20          % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ    

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 134/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 8  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506082103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย         จํานวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

            1. ผลสอบวิชาสามัญ          60 %     ประกอบด้วย 
               1.1 วิชาภาษาไทย        30 %    (ผู้สมัครจะต้องไดค้ะแนนวิชาภาษาไทย 80 คะแนนข้ึนไป) 
               1.2 วิชาสังคมศึกษา               10 % 
               1.3 วิชาภาษาอังกฤษ              20 % 
           2. คะแนน GAT ภาษาไทย           10 % 
           3. ผลสอบ O-NET ภาษาไทย        30 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ    

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 135/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 9  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506122103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ          จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. สุขภาพ : ไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง และไม่มีความพิการอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือกต้องนําใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
            1. GPAX       20% 
            2. O-NET      30% 
            3. GAT         30% 
            4. PAT 1 (รหสั 71) วัดความถนัดทางคณติศาสตร์   20% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
  2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
  3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
  4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
  5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
  6. ใบรับรองแพทย์ท่ีรับรองว่าไม่มอีาการตาบอดหรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง และไมม่ีความพิการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 136/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 0  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506171203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)    
จํานวนรับ  85 คน 

คุณสมบัตเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายต้องไม่ต่ํากว่า 2.75    

เกณฑ์การคัดเลือก 
 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ วิชาความรู้เก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปรนัยและอัตนัย) คิดเป็น 
100 % 
           ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 

วิชาความรู้เก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปรนัยและอัตนัย)     
สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562      เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบ ทปอ. รอบท่ี 3  (รับตรงร่วมกัน) ฉบับจริง (กรุณาสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน)  
2. หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบ ฉบับจริง (กรุณาสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ) 
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีน 6 ภาค ระบุ “จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ปพ.1) (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ) 
5. สําเนาใบประกาศนียบัตร จบมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2) (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ) 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ด้วยตนเอง หรอื ส่งทางไปรษณีย์ ในช่วง

การรับสมัคร TCAS รอบ 3 ตามท่ีอยู่  สํานักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ห้อง 103 ช้ัน  1  
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
   เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร ์

           เวลาการสอบสมัภาษณ ์เริ่มเวลา  9.00 น. 
 เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้  
2. Portfolio (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 137/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 1  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
            โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) 
            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์ 
            โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 089-477-5123  
            Facebook : SEAS Thammasat  / www.seas.arts.tu.ac.th 
            (ในวันและเวลาราชการ)   

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 138/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 2  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506182203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)            จํานวนรับ  60 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ โดยการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้เก่ียวกับประเทศรสัเซีย และเครือรัฐเอกราช 

คิดเป็น 100 % 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาความรู้เก่ียวกับประเทศรัสเซีย และเครือรัฐเอกราช  สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปน้ี 

1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวม 6 ภาคการศึกษา 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว 
*** โปรดลงนามสําเนาถูกต้องทุกฉบับ *** 
ผู้สมคัรสามารถส่งเอกสารประกอบการสมคัรด้วยตนเอง หรือ โดยสง่ทางไปรษณีย์ มายังโครงการรสัเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มธ.ศูนย์รังสติ ท่ีอยู่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5663-4  
 www.arts.tu.ac.th. หรือ www.russianstudies-tu.com  

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 139/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 3  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา 00507012193 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์    จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.25 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
คะแนน GAT/PAT   GAT (กําหนดข้ันต่ํา 40%)                                40% 
   PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร)์ (กําหนดข้ันต่ํา 25%)           60% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.   
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบ้าน  
4. วุฒิบัตรการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา 
          • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
          • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มา

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย 
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.5 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน

สอบสัมภาษณ์) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีิทธ์ิสัมภาษณ์ และตรวจ

ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com   
** ถ้าไม่นําหลักฐานท้ังหมดดังกลา่วข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไมร่ับอนุญาตให้

เข้าสอบสมัภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสติ : 0-2696-6210, 6267    
 www.jc.tu.ac.th                 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 140/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 4  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา 00507012113 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1      จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.25 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT/PAT  GAT (กําหนดข้ันต่ํา 40%)                                50% 
2. คะแนน  9 วิชาสามัญ (กําหนดข้ันต่ําวิชาละ 50%)                                                  50%  

 ภาษาไทย   
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ภาษาอังกฤษ  
 คณิตศาสตร์ 1  หรือ คณิตศาสตร ์2  
 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.   
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบ้าน  
4. วุฒิบัตรการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา 
          • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
          • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มา

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย 
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.5 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน

สอบสัมภาษณ์) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีิทธ์ิสัมภาษณ์ และตรวจ

ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/   
** ถ้าไม่นําหลักฐานท้ังหมดดังกลา่วข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไมร่ับอนุญาตให้

เข้าสอบสมัภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ ์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 141/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 5  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสติ : 0-2696-6210, 6267    
 www.jc.tu.ac.th                  
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 142/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 6  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา 00507012123 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2     จํานวนรับ 40 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.25 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
 คะแนน GAT/PAT  GAT (กําหนดข้ันต่ํา 40%)                                40% 
   PAT7 (ความถนัดทางภาษา) (กําหนดข้ันต่ํา 50%)                  60% 

 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน่ 
 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 
 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหล ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.   
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบ้าน  
4. วุฒิบัตรการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา 
          • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
          • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มา

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย 
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.5 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน

สอบสัมภาษณ์) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีิทธ์ิสัมภาษณ์ และตรวจ

ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com   
** ถ้าไม่นําหลักฐานท้ังหมดดังกลา่วข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไมร่ับอนุญาตให้

เข้าสอบสมัภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ ์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 143/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 7  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสติ : 0-2696-6210, 6267    
 www.jc.tu.ac.th                  
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 144/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 8  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รหัสสาขา 00508012103 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา       
จํานวนรับ  80  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. อ่ืนๆ   

3.1 กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 

3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสตูร GPAX                         20  % 
2. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT)                          50  % 
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    30  % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00  น.  สถานท่ี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสติ  
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พร้อม ฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรียน 

พร้อมฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง  1 ชุด 
4. ทะเบียนบ้าน และฉบับสาํเนารับรองความถูกต้อง  1 ชุด 
5. บัตรประจําตัวประชาชน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
6. ใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกุล (ถ้ามี)  และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835     
 www.socanth.tu.ac.th  
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 145/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 9  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รหัสสาขา 00508022203 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม   

(โครงการพิเศษ)     
จํานวนรับ  80  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. อ่ืนๆ   

3.1 กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะท่ีกาลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 

3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสตูร GPAX                         20  % 
2. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT)                       50   % 
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    30   % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 12.30 – 14.00 น. สถานท่ี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พร้อมฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรยีน  

พร้อมฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง  1 ชุด 
4. ทะเบียนบ้าน และฉบับสําเนารบัรองความถูกต้อง  1 ชุด 
5. บัตรประจําตัวประชาชน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
6. ใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกุล (ถ้ามี)  และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสติ : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835      
 www.socanth.tu.ac.th  
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 146/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 4 0  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา 00509032103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติ  จํานวนรับ 50 คน 

รหัสสาขา 00509042103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวนรับ 40 คน 
รหัสสาขา 00509122103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวนรับ 35 คน 

รหัสสาขา 00509102103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี จํานวนรับ 40 คน 
รหัสสาขา 00509052103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509082103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน จํานวนรับ 25 คน 
รหัสสาขา 00509092103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวนรับ 45 คน 
รหัสสาขา 00509112103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509142103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนรับ 40 คน 
รหัสสาขา 00509152103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส ์ จํานวนรับ 25 คน 

รหัสสาขา 00509182103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ จํานวนรับ 25 คน 
รหัสสาขา 00509172103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จํานวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 00509162103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จํานวนรับ 25 คน 
รหัสสาขา 00509312103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร จํานวนรับ 25 คน 

รหัสสาขา 00509292203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ 45 คน 
รหัสสาขา 00509282203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ 35 คน 

รหัสสาขา 00509202203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ  
(หลักสูตรตรีควบโท) (โครงการพิเศษ)  

จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509252203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 35 คน 

รหัสสาขา 00509302203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
(โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509322203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ 
การแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า     กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX   20  % 
2. ONET                 30  % 
3. GAT (รหัส 85)  10  % 
4. PAT 1 (รหัส 71)            10  % 
5. PAT 2 (รหัส 72)            30  % 
6. สอบสัมภาษณ ์
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ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการ
คัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

1. GPAX   20  % 
2. ONET                 30  % 
3. GAT (รหัส 85)  10  % 
4. PAT 1 (รหัส 71)            10  % 
5. PAT 2 (รหัส 72)            20  % 
6. PAT 3 (รหัส 73)            10  % 
7. สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 11.00 น. สถานท่ี อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนยร์ังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. วุฒิการศึกษา 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ – สกุล 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045 
 www.sci.tu.ac.th 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา 00509012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์          จํานวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 00509272203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00509133103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  

จํานวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ดังนี้ 
2.1 ผู้สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่กําหนด GPAX 
2.2 ผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายคณิตสาสตร์ – อังกฤษ ต้องไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX   20  % 
2. ONET                 30  % 
3. GAT (รหัส 85)  10  % 
4. PAT 1 (รหัส 71)            10  % 
5. PAT 2 (รหัส 72)            30  % 
6. สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 11.00 น.   
สถานท่ี   ศูนย์รังสิต  อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสติ   
 ศูนย์ลําปาง อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ําปาง 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. วุฒิการศึกษา 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ – สกุล 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045 
 www.sci.tu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510022103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ  20 คน 

รหัสสาขา 00510032103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา       จํานวนรับ  25 คน 
รหัสสาขา 00510042103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ  12 คน 

รหัสสาขา 00510052103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวนรับ  12 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                             ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75   
 3. สุขภาพ : ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดีไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71)               50 %         
2. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์(PAT 3 รหัส 73)   50 %  
ท้ังน้ี  คะแนนแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30  ของคะแนนเต็ม 
หมายเหตุ : การประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะเรยีงตามลาํดับคะแนนรวมของ PAT 1  และ PAT 3  จากมากไปหา

น้อย ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30  น.   สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

            1. รูปถ่ายสี/ขาวดาํ ขนาด 1.5 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา) 
            2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
            3. สําเนาบัตรประชาชนผู้สมคัร  
            4. สําเนาทะเบียนบ้านผูส้มัคร  
            5. ใบรับรองแพทย์ท่ีเป็นโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน (ยกเว้นคลินิก)   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-.5643001-9 ต่อ 3012 3013 3212 3024  
 www.engr.tu.ac.th  เลือก งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510122203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  : TEP  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)           
จํานวนรับ 42 คน 

รหัสสาขา 00510132203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  
(โครงการพิเศษ)    

จํานวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 00510114203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (โครงการพิเศษ)           

จํานวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. มีผลการเรียนและเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่า ดังนี้     

2.1 มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สําหรบัการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค)  

ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อท่ี 3) หรือ   
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สําหรบัการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค)  

ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อท่ี 3) 
 *ไม่รวมภาคการศึกษาท่ีไปศึกษาต่างประเทศกรณโีครงการแลกเปลี่ยน  

หรือ 
2.2 มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

หมวดคณิตศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
• PAT1 (ความถนัดทางคณติศาสตร์) อย่างน้อย 35% 
• SAT II (Mathematics I หรือ II ) อย่างน้อย 600 คะแนน 
• GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ข้ึนไป 
• GCE “O” level เกรด B ข้ึนไป 
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ข้ึนไป 
• GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน 
• New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน 
• IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ํากว่า 5 
• ACT ไม่ต่าํกว่า 19 
หมวดวิทยาศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
• PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35% 
• SAT II (Physics หรือ Chemistry ) อย่างน้อย 600 คะแนน 
• GCSE หรือ IGCSE (Physics หรอื Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ข้ึนไป 
• GCE “O” level เกรด B ข้ึนไป 
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ข้ึนไป 
• GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน 
• New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน  
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• IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ํากว่า 5 
• ACT ไม่ต่าํกว่า 19  
หมวดภาษาอังกฤษ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง (ผลสอบมีอายุไมเ่กิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังน้ี  
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45% 
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ข้ึนไป โดยแตล่ะทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0 
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป (Internet-based) 
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ข้ึนไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ข้ึนไป 
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่าํกว่า 500 
• SAT (Critical Reading or Evidence-based  Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ข้ึนไป 
• ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16 

หรือ 
2.3 มีผลสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนของทุกหลักสูตร ต้องมผีลสอบ Basic Engineering 

and Sciences Examination ระดับ “C”และผูส้มัครสอบคัดเลือกโดยการขอรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) (AUTO) ต้องมีผลสอบ 
Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “B”  

 
 3. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี ้

ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง (ผลสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังน้ี  
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45% 
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ข้ึนไป โดยแตล่ะทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0 
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป (Internet-based) 
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ข้ึนไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ข้ึนไป 
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่าํกว่า 500 
• SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ข้ึนไป 
• ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1. พิจารณาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ 
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ  
3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์ 
4. หากเกิดปัญหาอ่ืนใด คําตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบรหิารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา Basic Engineering and Sciences Examination สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00–12.00 และ 13.30–15.30 น.  
สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. รูปถ่ายสี/ขาวดํา ขนาด 1.5 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาดํา)  
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
3. ประกาศนียบัตรสาํเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน

นานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ) 
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4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ  
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาตา่งชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน   
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาท่ี https://goo.gl/forms/3hiOMH8hIqbs6Swh1 โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารใน

รูปแบบ PDF  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.  สถานท่ี  อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครพร้อมตดิรูปถ่าย 1.5 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสําเนา  
3. ประกาศนียบัตรสาํเร็จการศึกษา (กรณีนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรยีนในต่างประเทศ)  

ฉบับจริงพร้อมสาํเนา 
4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ  ฉบับจริงพร้อมสําเนา  
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ฉบับจริงพร้อมสําเนา  
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาตา่งชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 โครงการหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติภาคภาษาอังกฤษ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196 
 www.tep.engr.tu.ac.th, email: tep_info@engr.tu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510072203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร 

การก่อสร้าง : EBM (โครงการพิเศษ)        
จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00510082203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
: iPEN-iEE (โครงการพิเศษ)             

จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00510092203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en 
(โครงการพิเศษ)        

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์    ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์    ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า     กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GAT    20       % 
2. คะแนน PAT 1              40       % 
3. คะแนน PAT 3  40       % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร      2. สําเนาบัตรประชาชน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250  
 www.tupine.engr.tu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510104203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์  :  

V-TECH (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา)        
จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช. ช่างอุตสาหกรรม 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                 กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GAT    20       % 
2. คะแนน PAT 1              40       % 
3. คะแนน PAT 3  40       % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร      2. สําเนาบัตรประชาชน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250  
 www.tupine.engr.tu.ac.th 
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 155/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 4 9  

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00512012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ปวช.                    

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                          กศน.                                                                         
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 
 3. สุขภาพ 

3.1  ไม่มีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15hue test ซึ่งผลการ
ตรวจจะต้องไมม่ีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น ท่ีถือว่าเป็นตาบอดสีข้ันรุนแรงตามแนทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยั
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยนําผลการตรวจ หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบการสมัคร 
               3.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือท้ังสองข้าง  
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT      40% 
2. คะแนน  PAT2         60% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์  

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

รวม 6 ภาคการศึกษา) 
3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7216   
 www.allied.tu.ac.th  

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 156/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 0  

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00512022103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ปวช.                    

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์         ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.             
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00  
 3. สุขภาพ : ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพ่ือให้ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
 องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

 1. คะแนน  GAT            20 % 
 2. คะแนน  PAT2           40 % 
 3. คะแนน 7 วิชาสามัญ      40 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

รวม 6 ภาคการศึกษา) 
3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7323   
 www.allied.tu.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 157/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 1  

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00512082203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                            ปวช.                    

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.                                                                                                  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.00  
 3. สุขภาพ เป็นผู้ท่ีมสีุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
 4. อ่ืนๆ  

4.1 ต้องเป็นนักเรยีนท่ีมีภมูิลําเนาตามสาํเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันท่ีสมคัรภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา 

4.2 ผูส้มัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)          30 % 
2. คะแนน PAT 1 (รหัส 71)              20 % 
3. คะแนน  PAT 2 (รหัส 72)             50 % 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในพ้ืนท่ี) 
2. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจัดทําเอกสารในรูปแบบ PDF และส่งมาท่ี e-mail: rttuofficial@gmail.com 

(หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปดิรับสมัคร) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

รวม 6 ภาคการศึกษา) 
4. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
5. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในพ้ืนท่ี) 
    5.1 นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีให้รับใบรับรองได้ท่ี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

                5.2 นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาใหร้ับใบรับรองได้ท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 158/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 2  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7233   
 www.allied.tu.ac.th   

 
 
 
 
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 159/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 3  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
รหัสสาขา 00514022103 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (กลุ่มท่ีขอรับทุน)           จํานวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 00514012103 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (กลุ่มท่ีไมข่อรับทุน) จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                     ปวช. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6          ปวส.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                         กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั  แผนการศึกษาวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์ 

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. การตรวจสุขภาพ : ให้นําผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์โดยพิมพ์แบบรายงานผล
การตรวจสุขภาพ  จาก  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลการตรวจรา่งกาย ดังน้ี 

3.1 ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B)  และแนบผลทางปฏิบัติการ 
3.2 ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
3.3 ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนําฟิล์มเอกซเรย์มา) 
3.4 ตรวจตาบอดส ี
3.5 ตรวจการมองเห็น  (VA)    

4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครขอรับทุน จะไดร้ับทุนดังน้ี 
4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะไดร้ับทุนการศึกษาจาํนวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏบัิติงานชดใช้ทุน 2 เท่า 

(8 ปี) ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ
4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสญัญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายช่ือผู้

มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  และไมส่ามารถยกเลิกการขอรับทุนได้   
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT รหัส 85)      60%  
2. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหสั 72)    40% 
3. สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว 8.30 – 10.00 น.   สถานท่ี  ณ  ห้อง 219 ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์   
                                                       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์งัสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ  ทปอ.) 
2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ  (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th) 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง)  จํานวน  1  ฉบับ 
4. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ฉบับ (ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะกําหนด) 
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะพยาบาลศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสติ : 02-9869213  ต่อ  7323 , 7397  
 www.nurse.tu.ac.th ,  bnuch@nurse.tu.ac.th 
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 161/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 5  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515012103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการละคอน จํานวนรับ  35 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50   
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่าํกว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ท่ีสําร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

 3. สุขภาพ : เป็นผู้ท่ีไมม่ีโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาความถนัดทางการละคอน 40 % 
2. คะแนน GAT              20 %   
3. สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) 30 % 
4. สอบสัมภาษณ์                           10 % 

 ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ. 
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ี www.reg.tu.ac.th 
 วิชาความถนัดทางการละคอน        สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น.  
 ท้ังน้ี คณะจะคัดเลือกผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอนจํานวน 100 คน เพ่ือมีสิทธ์ิเข้าสอบปฏิบัติการแสดง 
(Audition) ซึ่งจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ในวันท่ี 18 มีนาคม 2562  ทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ และสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ในวันเสาร์ท่ี 23 – วันอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.  สถานท่ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. 
2. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ท่ีสาํเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รงัสิต : 02-696-6249        
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515022103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   

วิชาเอกสิ่งทอ   
จํานวนรับ  20 คน 

รหัสสาขา 00515032103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   
วิชาเอกแฟชั่น   

จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ 

 2.2 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตัิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจเฉพาะท่ีจะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
 องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน  ดังน้ี 

วิชาเอกสิ่งทอ   
1. ความถนัดท่ัวไป (GAT 85)  20% 
2. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบสิ่งทอ  35% 
3. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ  35% 
4. สอบสัมภาษณ์    10% 

วิชาเอกแฟชั่น   
1. ความถนัดท่ัวไป (GAT 85)  20% 
2. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟช่ัน  35% 
3. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน  35% 
4. สอบสัมภาษณ์    10% 

 ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ี www.reg.tu.ac.th 

วิชาเอกสิ่งทอ   
1. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบสิ่งทอ                                    
สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

            2. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ                       
 สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 13.30-16.30 น.  

วิชาเอกแฟชั่น   
1. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟช่ัน                                   
สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. 
2. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน                                
สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 13.30-16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
                วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 163/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 7  

สอบสัมภาษณ์    
          วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.  สถานท่ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. 
2. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ท่ีสาํเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3.  ใบรับรองแพทย์ว่าตาไมบ่อดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) เท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249       
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515043103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  
จํานวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตัิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. วิชาวาดเส้นเพ่ือการออกแบบ   50%            
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  50% 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาวาดเส้นเพ่ือการออกแบบ                     สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  และ 
วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
             วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบสัมภาษณ์    
             วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.   สถานท่ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ําปาง 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ท่ีสาํเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 

2. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249  มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237-999 ต่อ 5403 
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
รหัสสาขา 00516012203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  99 คน 

รหัสสาขา 00516032203 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  39 คน 
รหัสสาขา 00516052203 หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมบัณฑติ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  25 คน 

รหัสสาขา 00516022203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ  41 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 

2.1 ผูส้มัครต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมผีลการเรียนคะแนนเฉลีย่สะสม
ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ํากว่า  2.75 

2.2 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า  2.75 
 3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจเฉพาะท่ีจะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX   20% 
2. O-NET       30% 
3. GAT         10% 
4. PAT 4       40% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานท่ี อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบรับสมคัร เว็ปไซต์ http://mytcas.com 
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
7. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว /2 น้ิว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาํ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รปู (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนยร์ังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016  
 www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
รหัสสาขา 00516042203 หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  44 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
2.1 ผูส้มัครต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมผีลการเรียนคะแนนเฉลีย่สะสม

ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ํากว่า  2.75 
2.2 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า  2.75 

 3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจเฉพาะท่ีจะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX      20% 
2. O-NET      30% 
3. GAT         50% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานท่ี อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบรับสมคัร เว็ปไซต์ http://mytcas.com/ 
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
7. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว /2 น้ิว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาํ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รปู (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนยร์ังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016  
 www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
รหัสสาขา 00516072203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกจิ และ

เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)         
จํานวนรับ 40 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป 
� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
� ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET  ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL  ไม่ต่าํกว่า 173 (Computer base)  ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
2. ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50-2.99 
� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
� ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
- SAT  Math I หรือ II  ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน, Science ไมต่่ํากว่า 600 คะแนน 
- TU STAR (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน, Critical Thinking ไมต่่ํากว่า 40 คะแนน 
Modern World Literacy ไม่ต่ํากว่า 30 คะแนน  
- GCSE/IGCSE  Math ไม่ต่ํากว่า B, Physics/Chemistry ไมต่่ํากว่า B 
- IB Diploma  Math ไมต่่ํากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่่ํากว่า 5 
- NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  Achieved 
� ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ํากว่า 173 (Computer base)  ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 

            - O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรบั โรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี  

3 ภาคการศึกษา) ในกรณีท่ีมีผลการเรยีนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมาตรฐานอ่ืนๆ (อย่างใดอยา่งหน่ึง) ท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) ท่ีผ่าน เกณฑต์ามท่ีกําหนด 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ท่ี โครงการการจดัการออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสติ จ.ปทุมธานี 12121 หรือ ส่งอีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันท่ี  30 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี  11  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 09.30  น. สถานท่ี อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์             
2. บัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน  1  ฉบับ 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล   เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรบัรอง  

สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ   
4. สําเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
 **หมายเหตุ**  ผู้ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House จะต้องชําระค่ายืนยนัสิทธ์ิในวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2562 จํานวนเงิน  
20,000 บาท ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ช่ือบัญชี SSP.DBTM.APTU.   
เลขท่ีบัญชี 475-0-86177-4   พร้อมท้ังส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ีอีเมล์ dbtm@ap.tu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  
 www.tds.tu.ac.th/dbtm 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รหัสสาขา 00517012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    จํานวนรับ  35 คน 

รหัสสาขา 00517022103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  จํานวนรับ  20 คน 
รหัสสาขา 00517032103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชงินวัตกรรม    จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรยีนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน    

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. สุขภาพ  

3.1 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาการสรา้งเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ไม่มีโรคตดิต่อ
ร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 

3.2 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. เป็นผู้ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรอืโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสมัภาษณ์ และจะต้องไมม่ี

ปัญหาด้านสายตา ดังน้ี 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปน้ี 

1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
3. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)     20  % 
2. คะแนน PAT (รหัส 72)     30  % 
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX)   20 % 
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)    30 % 
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสดุของผู้สมคัรท่ีผ่านเกณฑ์ เพ่ือประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ โดยผูม้ีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสมัภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือและนามสกุลของตนเอง  
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปดิรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 171/1043

กลับหน้าสารบัญ
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สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.fph.tu.ac.th 
 รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น. สถานท่ี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสติ 

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร พร้อมประวัติท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ.  
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูรของผูส้มัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผู้สมคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาท่ีไม่มีความผิดปกติทาง

สายตาตามท่ีกําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มธ. ศูนย์รังสิต งานการนักศึกษา โทร. 02-564-4440 ต่อ 7420-1 
 Website : www.fph.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 172/1043

กลับหน้าสารบัญ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
รหัสสาขา 00517013103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     
จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00517043103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     

จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00517023103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรยีนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรเ์ท่าน้ัน  

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. สุขภาพ  

3.1 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม เป็นผูไ้มม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ี
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3.2 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. เป็นผู้ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรอืโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสมัภาษณ์ และจะต้องไมม่ี

ปัญหาด้านสายตา ดังน้ี 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปน้ี 

1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
3. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)  20  % 
2. คะแนน PAT (รหัส 72)  30  % 
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX)  20 % 
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)  30 % 
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสดุของผู้สมคัรท่ีผ่านเกณฑ์ เพ่ือประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ โดยผูม้ีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสมัภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เอกสารประกอบการสมัคร  
        1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือและนามสกุลของตนเอง  
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปดิรับสมัคร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 173/1043

กลับหน้าสารบัญ
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.fph.tu.ac.th 
 รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น. สถานท่ี ณ ห้องบรรยายรวม 3210 ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมห้าช้ัน มธ. ศูนย์ลําปาง 
 เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

1. ใบสมัคร พร้อมประวัติท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ.  
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูรของผูส้มัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 

1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผู้สมคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาท่ีไมม่ีความผดิปกตทิาง

สายตาตามท่ีกําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มธ. ศูนย์ลําปาง งานการนักศึกษา โทร. 054-237-991 ต่อ 5601-2 
 Website : www.fph.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 174/1043

กลับหน้าสารบัญ
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คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
รหัสสาขา 00519012103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้       จํานวนรับ  40   คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร   ไม่ต่ํากว่า 3.00   
 4. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะทางการเรียนรู ้  40 % 
2. GPAX           10 % 
3. คะแนน GAT         20 % 
4. คะแนน 9 วิชาสามัญ    

4.1 วิชาภาษาไทย            10 % 
4.2 วิชาภาษาอังกฤษ        10 % 
4.3 วิชาสังคมศึกษา                 10 %    

หมายเหตุ : ผูส้มัครท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนข้างต้น 80% จะมสีิทธิสอบสัมภาษณ ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาเฉพาะทางการเรยีนรู้      สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562             เวลา 13.30 – 15.30 น.    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9  พฤษภาคม พ.ศ. 2562       ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30  น.  สถานท่ี  ช้ัน 1 อาคารสิริวิทยลักษณ์  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครทาง Internet ท่ีกรอกข้อความชัดเจน ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือช่ือ 
2. บัตรประชาชนตัวจริง  พร้อมสาํเนา (หรือเอกสารเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5644440-79 ต่อ 6718 
 http://lsed.tu.ac.th 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 175/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 6 9  

วิทยาลัยนวัตกรรม  
รหัสสาขา 00523011203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)  
จํานวนรับ 60 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.00 
 3. สุขภาพ :  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
 การสมคัรในรอบท่ี 3 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 คะแนนสอบสามัญ 
1. GPAX    20% 
2. คะแนน GAT    50% 
3. คะแนน O-NET   30% 
4. การสอบสมัภาษณ ์     
 หรือ 
รูปแบบท่ี 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะท่ีวิทยาลัยจดัสอบ “วิชาพ้ืนฐานด้านการจดัการนวัตกรรม”  100% 
2. การสอบสมัภาษณ ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม  สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562    เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.    
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น.  สถานท่ี  วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 4  มธ.ท่าพระจันทร ์
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมท้ังลงลายมือช่ือในใบสมัคร 
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และ 

ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ O-NET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 176/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 0  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา) 
 www.citu.tu.ac.th 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 177/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 1  

วิทยาลัยนวัตกรรม  
รหัสสาขา 00523031203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 
จํานวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.00 
 3. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 

การสมคัรในรอบท่ี 3 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี 1 คะแนนสอบสามัญ 
1. GPAX    20% 
2. คะแนน GAT    30% 
3. คะแนน O-NET   30% 
4. คะแนน PAT1   20% 
5. การสอบสมัภาษณ ์
 หรือ 
รูปแบบท่ี 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะท่ีวิทยาลัยจดัสอบ “วิชาพ้ืนฐานด้านการจดัการนวัตกรรม”   100% 
2. การสอบสมัภาษณ ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม  สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562    เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.   
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานท่ี  วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 4  มธ.ท่าพระจันทร ์
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมท้ังลงลายมือช่ือในใบสมัคร 
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และ 

ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT, PAT1 และ O-NET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 178/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 2  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา) 
 www.citu.tu.ac.th 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 179/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 3  

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
รหัสสาขา 00524013103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)          
จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
(พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1) 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)          ค่านํ้าหนัก 20 %  
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)           ค่านํ้าหนัก 30 % 
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT)                              ค่านํ้าหนัก 50 % 
** ผลสอบ GAT ต้องมีอายุไมเ่กิน 2 ปี  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น.  สถานท่ี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
4. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
5. ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป GAT  
6. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
7. เอกสารฉบับจริงทุกรายการ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237999 ต่อ 5338   
www.ci.tu.ac.th 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 180/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 4  

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
รหัสสาขา 00524031213 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์(PAT1) 
จํานวนรับ  20 คน 

รหัสสาขา 00524041223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (PAT7.1-7.7) 

จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. สุขภาพ : ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสาํคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี  
1. GPAX                                         20 %  
2. คะแนน GAT                                  30 %  
3. คะแนน PAT (PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7)       20 %  
4. O-NET                                          30 %  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.      

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 9.30 น.  สถานท่ี อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์  
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด  
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ีแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

อย่างชัดเจน จํานวน 1 ชุด  
3. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) (คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 

2561 เท่าน้ัน) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด   
4. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด  
5. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด  
6. เอกสารใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน เท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  (มธ.ท่าพระจันทร์)  
วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทรศัพท์ : 02-613-2842 
Website: www.ci.tu.ac.th และ www.facebook.com/ppeattu E-mail:ppethammasat@gmail.com 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 181/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาลัยสหวิทยาการ 
รหัสสาขา 00524033213 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์(PAT1) 
จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา 00524043223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (PAT 7.1-7.7) 

จํานวนรับ  10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า  2.50   
 3. สุขภาพ : ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50  (ร้อยละ 20) 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 5 รหัสวิชา   (ร้อยละ 30) 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)      (ร้อยละ 30) 
4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ  (ร้อยละ 20) 
    4.1 ผู้สมัครพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1) ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)  
    4.2 ผู้สมัครพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7.1 - 7.7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) 
**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไมเ่กิน 2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561 

เท่าน้ัน และการยื่นคะแนน PAT ต้องเลือกยื่นคะแนนระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง  
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
2. สําเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสําเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันสําเร็จการศึกษา 
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
5. สําเนาผลการทดสอบ O-NET (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
6. สําเนาใบรายงานผลการสอบ GAT และ PAT (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลท้ังหมด (ถ้ามี) 
8. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 182/1043

กลับหน้าสารบัญ
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ.ศูนย์ลําปาง: 054-237999 ต่อ 5337, 085-694 8037  
 www.ci.tu.ac.th 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 183/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
รหัสสาขา 00529022303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

(โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวนรับ  1  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าท้ังในประเทศและตา่งประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ ท้ังน้ีหากผ่านการคัดเลอืกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 * ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด  
 3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤตดิี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรือ มีความผดิปกติท่ีเป็น    
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตีาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อยา่งใดอย่างหน่ึง ต่อไปน้ี  TOEFL (ITP,PBT≥ 500,  
CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500 
 ในกรณีท่ีผูส้มัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง        
ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมผีลการเรยีนในช้ัน ม.ปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมเีง่ือนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในระหว่างการศึกษา 
 อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีนํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี นับจากวันท่ีทดสอบจนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         20 % 
2. O-NET                       30         % 
3. GAT                           20        % 
4. PAT 2                        30 % 
5. สัมภาษณ์เฉพาะ   

 6. การตรวจร่างกาย   
เอกสารประกอบการสมัคร  

1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า 
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET 
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT 
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2 
5.    ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรูปแบบ 

PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ.ศูนย์รังสติ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 184/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 8  

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 

 2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ท่ี 
www.tcas.cupt.net 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
 4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณรีอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์             
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ              
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
 6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์    มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245  
 www.cicm.tu.ac.th 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 185/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 9  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
รหัสสาขา 00529032303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางคลินิก  

(โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวนรับ  1  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าท้ังในประเทศและตา่งประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ ท้ังน้ีหากผ่านการคัดเลอืกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 * ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด  
 3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤตดิี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรือ มีความผดิปกติท่ีเป็น    
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตีาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อยา่งใดอย่างหน่ึง ต่อไปน้ี  TOEFL (ITP,PBT≥ 500,  
CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500 
 * ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง      
ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมผีลการเรยีนในช้ัน ม.ปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมเีง่ือนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในระหว่างการศึกษา 
 อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีนํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี นับจากวันท่ีทดสอบจนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         20 % 
2. O-NET                       30         % 
3. GAT                           20        % 
4. PAT 2                        30 % 
5. สัมภาษณ์เฉพาะ   

 6. การตรวจร่างกาย   
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า 
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET 
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT 
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2 
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสาร 

ในรูปแบบ PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ.ศูนย์รังสติ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 186/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 8 0  

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 

 2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ท่ี 
www.tcas.cupt.net 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
 4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณรีอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์             
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ              
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
 6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์    มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245  
 www.cicm.tu.ac.th 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 187/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 8 1  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
รหัสสาขา 00529012303 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ (โครงการพิเศษ)(หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าท้ังในประเทศและตา่งประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ ท้ังน้ีหากผ่านการคัดเลอืกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 * ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด  
 3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤตดิี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรือ มีความผดิปกติท่ีเป็น    
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตีาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ดังน้ี 

4.1 ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมผีลการสอบอย่างใด
อย่างหน่ึง ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรอื IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500 

* ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษใน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข โดยจัดใหม้ีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
ระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97,  
IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 

หรือ 
4.2 มีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ข้ึนไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมเีง่ือนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียน 

เรียนวิชา CMH 112 Fundamental Chinese 1 และ วิชา CMH 121 Fundamental Chinese 2 
อน่ึง คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ียื่นสมัครเข้าศึกษา 

 5. อ่ืนๆ : อายุไมเ่กิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         20 % 
2. O-NET                       30         % 
3. GAT                           20        %  
4. PAT 2                        30 % 
5. สัมภาษณ์เฉพาะ   

 6. การตรวจร่างกาย   

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า 
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET 
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT 
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2 
5.    ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรูปแบบ 

PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ.ศูนย์รังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 
2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ท่ี 

www.tcas.cupt.net 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณรีอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์             

(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ   

(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้มัครลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์    มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245  
 www.cicm.tu.ac.th 
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
รหัสสาขา 00530012203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  

(โครงการพิเศษ)         
จํานวนรับ  60 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวช.  
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวส. 
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า    กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ                    50 % 
2. คะแนนมาตรฐาน            50 %  (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%)  
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ   สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562      เวลา 13.30-16.30 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) 
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยส่งหลักฐานการสมัครมาท่ี CD.PSDS@gmail.com โดยระบุเลขประจําตัวผู้สมคัร 

ช่ือ และนามสกุล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 9.30 น. สถานท่ี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) 
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสติ : 02564-4440 ถึง 59 ต่อ 1044 มือถือ 090-9725311 / 0917304967 
 www.psds.tu.ac.th   www.facebook.com/CD.PSDS/ 
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คณะแพทยศาสตร์ 
รหัสสาขา 00511012103 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต      จํานวนรับ  65  คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
รหัสสาขา 00513012103 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต      จํานวนรับ  30  คน 

คณะเภสัชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00518012903 หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต      จํานวนรับ  45  คน 

 

รับสมัครผ่านกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ให้ติดตามประกาศกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 อย่างใกล้ชิด 

http://www9.si.mahidol.ac.th/ 
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มหาวทิยาลยัมหิดล 
ที่ตั้ง 
 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  (หน่วยงานรับเขา้ :  กองบริหาร
การศึกษา โทรศพัท ์0-2849-4590, 4592, 4595-97 โทรสาร 0-2849-4558) ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมหิดลมีส่วนงานในสังกดั 
ท่ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 9,858 ไร่  2 งาน 60 ตารางวา ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 10 แห่ง ดงัน้ี 
 1. พื้นที่เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 2 ไร่ 18 ตารางวา 
 2. พื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 106 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา  
 3. พื้นที่เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 53  ตารางวา   

4. พื้นที่เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี  205 ไร่  2 งาน 78 ตารางวา        
5. พื้นที่เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี 2 ไร่  2 งาน  61 ตารางวา 
6.  พื้นที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล และต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
    6.1 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล มีเน้ือท่ี 1,239 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 
 6.2  ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน มีเน้ือท่ี 11 ไร่  

 7.  พื้นที่อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา มีเน้ือท่ี 28 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา 
 8. พื้นที่ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี มีเน้ือท่ี 6,792 ไร่   
 9. พื้นที่ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง และต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค์  
  9.1  ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง มีเน้ือท่ี 32 ไร่        
  9.2 ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี มีเน้ือท่ี 1,009 ไร่   
          10. พื้นที่ต าบลโนนหนามแท่ง และต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ   
      10.1 ต าบลโนนหนามแท่ง บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ มีเน้ือท่ี 43 ไร่ 
      10.2 ต าบลสร้างนกทา มีเน้ือท่ี 384 ไร่ 73 ตารางวา 
 
จ านวนรับเข้าศึกษา 
 

คณะ/หลกัสูตร/สาขาที่เปิด จ านวนรับ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต                  262 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์            2 
หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต                  20 

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)                 10 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต                  154 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต                  140 
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คณะ/หลกัสูตร/สาขาที่เปิด จ านวนรับ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตบณัฑิต (ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย)์            5 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาความผิดปกติของการส่ือความหมาย  20 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์)                20 
คณะเภสัชศาสตร์ 
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 120 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต                  83 
คณะวทิยาศาสตร์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์         15 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์                     10 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์      15 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ  
พฤษศาสตร์ และฟิสิกส์)                  

50 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวนวตักรรม (นานาชาติ)                30 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(นานาชาติ)                30 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม 
(นานาชาติ)                 

20 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)                 30 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์               60 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค                  35 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์                 30 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                 10 
คณะกายภาพบ าบัด 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั  55 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั  20 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 256 
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คณะ/หลกัสูตร/สาขาที่เปิด จ านวนรับ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตบณัฑิต 40 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม 50 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก าลงักาย            15 
หลกัสูตรศิลปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาการออกก าลงักายและการกีฬา วิชาเอกการออก
ก าลงักายและการกีฬา  

15 

หลกัสูตรศิลปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาการออกก าลงักายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล  10 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล                 10 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  5 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                  5 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)  
วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภณัฑน์มและเคร่ืองด่ืม  

5 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  5 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  10 
วทิยาเขตกาญจนบุรี 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์ 10 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  15 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์  10 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 20 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ 
ภยัพิบติั  

20 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 30 

วทิยาลยัศาสนศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา                  30 
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คณะ/หลกัสูตร/สาขาที่เปิด จ านวนรับ 

วทิยาเขตนครสวรรค์ 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต                  5 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม          3 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญเ์ปร่ือง            3 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  30 
วทิยาเขตอ านาจเจริญ 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต        20 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์          5 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม        5 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(นานาชาติ)                

50 

               รวมจ านวนรับ                                                                                 1,943 

 
คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 
ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดบัรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตดัขวาง
มากกว่าหรือเท่ากบั 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงผูส้มคัรจะไดเ้ขา้รับการตรวจร่างกายในวนัสอบสมัภาษณ์ 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
สถานท่ี หอ้งประชุม ชั้น 2 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร โทร. 02-419-3441 

ก าหนดการรายงานตัว
ก่อนการสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 12.45 – 13.00 น. 
รายงานตวั หอ้งบรรยาย ชั้น 2 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

ตรวจร่างกาย วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.15 – 08.30 น. รายงานตวั ณ หอ้ง 499 ชั้น 4 ตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช 
เวลา 08.30 – 12.00 น. เขา้รับการตรวจร่างกาย 
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ก าหนดการเพ่ิมเติม  1. ส าหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ท่ียงัไม่เคยมีบตัรโรงพยาบาลศิริราชใหล้งทะเบียน
ผูป่้วยใหม่ในเวบ็ไซตโ์รงพยาบาลศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord 
ภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562  
2. เตรียมเงินค่าตรวจร่างกาย จ านวน 530 บาท 

 
หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
1.     ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสนใจในศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
2.     มีความพร้อมของร่างกาย เน่ืองจากหลกัสูตรมีการศึกษารายวิชาหตัถเวชกรรมแผนไทย จ านวน 15 หน่วยกิต 

ซ่ึงตอ้งใชก้ าลงัน้ิวมืออยา่งมากในการเรียนนวดไทย เพ่ือใหส้ามารถกดนวดเพ่ือรักษาโรคใหก้บัผูป่้วยหลายราย
ในแต่ละวนั ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกใหน้ิ้วมือมีก าลงัดว้ยวิธีการท่ีเรียกวา่“ยกกระดาน” ดงันั้นสาขาวิชาน้ีจึงไม่เหมาะ
กบัผูท่ี้มีแขนขาผิดรูป มีน ้ าหนกัตวัมากเกินไป หรือมีโรคประจ าตวัเก่ียวกบัโรคทางระบบกลา้มเน้ือและ
กระดูก 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 08.30-12.00 
สถานท่ี โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 หอ้งสุมนกาญจน ์(1308)   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/enrolment.html 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-419-8824-6  

ก าหนดการรายงานตวั
ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 7.30-08.00 น. 
สถานท่ี โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 หอ้งพงศส์ร้อยเพช็ร (1307)   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ตรวจร่างกาย เวลา 08:30 –12:00 น. 
นกัศึกษาเขา้รับการตรวจร่างกายและน าเอกสารการตรวจร่างกายท่ี 
กรอกช่ือ-นามสกุลของนกัศึกษาครบถว้นไปดว้ย 
พร้อมช าระเงินค่าตรวจร่างกาย จ านวน 530 บาท 
ตรวจร่างกายทัว่ไป ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 4 
ตรวจตา   ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 5 
ตรวจสุขภาพทางรังสีวิทยา ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 2  
(ไม่ตอ้งงดน ้าและอาหารก่อนเขา้ตรวจร่างกาย) 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ขั้นตอนการตรวจร่างกายและสอบสมัภาษณ์จะส้ินสุด เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บผลการตรวจ
ร่างกายจากหน่วยตรวจทุกหน่วยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 196/1043

กลับหน้าสารบัญ



หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ 
1.   เป็นผูท่ี้มีสญัชาติไทย 
2.   เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.  ตอ้งไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ  แขน หรือขา 

เป็นตน้ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบติังานใน
วิชาชีพ 
 

ก าหนดการรายงานตวั
ก่อนการตรวจร่างกาย 

วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00 – 08.30 น. 
สถานท่ี หอ้งเรียน 1 (1403) โรงเรียนเวชนิทศันพ์ฒันา  
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ตรวจร่างกาย วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 1499 

ก าหนดการรายงานตวั
ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 12.45 – 13.00 น. 
สถานท่ี หอ้งเรียน 1 (1403) โรงเรียนเวชนิทศันพ์ฒันา  
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 
สถานท่ี หอ้งเรียน 1 (1403) โรงเรียนเวชนิทศันพ์ฒันา  
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

หมายเหตุ สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-419-8987/02-419-5524 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/news.html 

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
2.  มีสัญชาติไทยและคุณสมบติัครบถว้น ท่ีสามารถท าสญัญากบัมหาวิทยาลยั เพ่ือเขา้ปฏิบติัชดใชทุ้นหลงัส าเร็จ

การศึกษาได ้
3. น ้ าหนกัไม่ควรนอ้ยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไม่นอ้ยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งน้ี

หากไม่อยูใ่นเกณฑใ์หข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
4. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค  อาการของโรคหรือความพิการอนัเป็นอุปสรรค ต่อ

การศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดงัต่อไปน้ี 
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1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (Psychotic 
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 
(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการ
พยาบาล 

2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วยหรือส่งผลใหเ้กิดความพิการ
อยา่งถาวรอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล 

3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และ   
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล 

4) มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/
วิชาชีพการพยาบาล 

5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
5.2) ระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 

6) มีความผิดปกติในการไดย้ินทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech discrimination score) นอ้ยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้ิน (sensorineural hearing loss) 

7) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้คณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจรางกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งน้ี อาจมีการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค 
หรือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได ้ 

รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดบัความรุนแรงและการด าเนินโรค/อาการอนัอาจเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และวิธีการ
ตรวจวินิจฉยั และเกณฑใ์นการพิจารณาจะก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญขององคก์รวิชาชีพ ซ่ึงผูส้มคัรสามารถขอรับขอ้มูลไดจ้าก
สอท. 

หากปรากฏภายหลงัว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบติัตามขอ้ 1–4 ขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือจงใจ
ปกปิดขอ้มูล ผูน้ั้นจะถูกตดัสิทธ์ิในการคดัเลือกคร้ังน้ีและการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลแมว้่าจะไดรั้บการ 
ส่งช่ือเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดลแลว้กต็าม  

คุณสมบติัอ่ืนๆ อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการ
พยาบาล ที่มิได ้ระบุไว ใ้ห ้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบค ัด เลือกของหลกัสูตร  การคัดเลือกของ
คณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 
สอบความถนดัทาง
วิชาชีพ 

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.00-8.45 น.    รายงานตวัก่อนเขา้ทดสอบ 
เวลา 9.00-12.00 น.  ทดสอบความถนดัทางวิชาชีพ 
สถานท่ี  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 
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อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
หอ้งสอบและท่ีนัง่สอบจะติดประกาศ ณ หอ้งโถงชั้นล่าง  
*ค่าทดสอบวิชาเฉพาะของส่วนงาน: 70 บาท ทั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ตรวจร่างกาย วนัอาทิตยท่ี์ 12 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.00-16.00 น. 
สถานท่ี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
*ตรวจร่างกายกบัโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น ค่าตรวจร่างกาย: ประมาณ 1,600 บาท 
*ท าเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดีล่วงหนา้ท่ี เวบ็ไซต ์
https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health 

สอบสมัภาษณ์ • วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 12.30-13.00 น.  รายงานตวัก่อนการสอบสมัภาษณ์ ณ หอ้งโถงชั้นล่าง  
                               อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละ 
                               โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
เวลา 13.00-16.00 น.   สอบสมัภาษณ์ 
• วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.00-8.45 น.    รายงานตวัก่อนการสมัภาษณ์ 
เวลา 9.00-16.00 น.   สอบสมัภาษณ์ 
*รายช่ือและหอ้งท่ีใชส้มัภาษณ์ทั้งสองวนั จะประกาศรายละเอียดท่ีบอร์ดบริเวณหอ้งโถง 
ชั้นล่าง 
สถานท่ี อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
*วนัสอบสมัภาษณ์อาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีโทรศพัท์
หมายเลข 02-201-2130 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์  

1.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ของโรงเรียนท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 
2. เป็นนกัเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ 
3. มีสญัชาติไทย หรือเป็นผูท่ี้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีบตัรประจ าตวัประชาชนไทย 
4. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และการปฏิบติังาน 
5. มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรข้ึนไป ค่าดชันีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหวา่ง 18-30  
6. ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง 
7. ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง 
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สอบสมัภาษณ์ วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  
สถานท่ี  หอ้งประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารอุบติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
ค่าสอบสมัภาษณ์ 300 บาท  
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://med.mahidol.ac.th/er/ 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02 201 1484 

ก าหนดการรายงานตวั
ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30 น.  
สถานท่ี หอ้งบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารอุบติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ตรวจร่างกาย ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท 
สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  
(ก าหนดการรอประกาศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกตขิองการส่ือความหมาย 

1.   การไดย้ินปกติ 
2.   ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง 

 
สอบสัมภาษณ ์ วันที่         13 พฤษภาคม 2562 

เวลา         08.00-09.30 น. 

สถานที่     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

    อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  

               พญาไท กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการรายงานตัว

ก่อนการสอบสัมภาษณ ์

วันที่         13 พฤษภาคม 2562 

เวลา         07.00 น. 

สถานที่     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

    อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  

               พญาไท กรุงเทพมหานคร 

เอกสารส าหรับรายงานตัว อย่างละ 1 ฉบับ ดงันี้ 

1. ใบสมัครของผู้เข้าสอบ 

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ของตนเองและผู้ปกครอง) 
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4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ของตนเองและผู้ปกครอง) 

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว  

หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เวบ็ไซต์ http://med.mahidol.ac.th/commdis 

       หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ ์

หรือ สอบถามได้ทีโ่ทรศัพท์หมายเลข 02-2012425, 02-2012208  

       ในเวลา 08.00-16.00 น. 

ตรวจร่างกาย วันที่         13 พฤษภาคม 2561 (ตรวจสุขภาพทั่วไป, เจาะเลอืดหาภูมิตับอักเสบบ ี

     และสุกใส) 

เวลา         10.00 น. 

สถานที่     โถงอเนกประสงค์ อาคาร1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

               อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพประมาณ 1,530 บาท 

วันที่         12 พฤษภาคม 2562 (ตรวจการได้ยิน) 

เวลา         07.30-8.30 น. 

สถานที่     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

    อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  

               พญาไท กรุงเทพมหานคร 

               อัตราค่าธรรมเนียมตรวจการได้ยิน 750 บาท                 

ก าหนดการเพิ่มเติม กรอกข้อมูลเพื่อท าเวชระเบียนส าหรับตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 9-11 

พฤษภาคม 2562 ที่ https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health 

 
คณะวทิยาศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา โครงการส่งเสริมความถนัดทางวชิาชีพ 6 สาขาวชิา 
 (คณิตศาสตร์ เคม ีชีววทิยา เทคโนโลยชีีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) 

1. ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 

2. ผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวชิาชีพ สาขาวชิาคณิตศาสตร์) 
1. ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 
2. ผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบติังาน

ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวชิาชีพ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์) 
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1. ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เนน้สาขาวิชาพฤกษศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 

2. ผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน
 ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมความถนัดทางวชิาชีพ สาขาวชิาฟิสิกส์ 
1. ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 
2. ผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน

ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
 

สอบสมัภาษณ์ วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 
สถานท่ี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
(ค่าสอบสมัภาษณ์ 500 บาท) 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r3.html 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-201-5052-54  

ก าหนดการรายงานตวั
ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.30-09.00 น. 
สถานท่ี โต๊ะลงทะเบียนใตตึ้กกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริเวณทางข้ึน L-01)  

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐหรือรพ.เอกชน มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 
วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.30-09.00 น. 
สถานท่ี โต๊ะลงทะเบียนใตตึ้กกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริเวณทางข้ึน L-01) 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม “รองคณบดี+ผูช่้วยคณบดีพบปะผูป้กครอง” 
วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562  
เวลา 09.30-10.00 น. 
สถานท่ี ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ หอ้ง L-02 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวนวตักรรม (นานาชาต)ิ   

1. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
2. ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 

Faculty of Science   Bachelor of Science Program in Bioinnovation 
 (International Program, Multidisciplinary curriculum) 

1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science, 
Mahidol University 
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2. 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. 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 
1. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
2. ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 

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. 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. 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววทิยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) 

1. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
2. ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 

 
Faculty of Science   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. 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. 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์และวศิวกรรมนาโน (นานาชาต)ิ 
1. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
2. ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 

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. 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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เวลา กจิกรรม สถานที่ 

08.30-09.30 น. 1. ลงทะเบียนตามสาขาวชิา และส่งเอกสารประกอบการสมัครในห้องลงทะเบียน ไดแ้ก่ 
    1.1 ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน (ตวัจริง)  
โดยมีรายละเอียดการตรวจดงัน้ี   ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
                                                                                                 ตรวจเอกซเรยห์นา้อก (Chest X-ray) 
                                                                                                 ตาบอดสี 
    1.2 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป 
    1.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  
    1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (คนไทย) หรือส าเนาพาสปอร์ต (คนต่างชาติ) 
 

2. นักเรียนจะได้รับเอกสาร ดงันี้ 
    2.1 บตัรล าดบัการสอบสมัภาษณ์             
    2.2 แบบฟอร์มขอ้มูลผูส้อบสมัภาษณ์เพ่ือคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อฯ  
 

3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นั่งรอเรียกเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวชิา 

ห้อง SC2-152 
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขต
ศาลายา) มหาวิทยาลยัมหิดล  

09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  
 

อาคารวิทยาศาสตร์ 2 
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขต
ศาลายา) มหาวิทยาลยัมหิดล 

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (ส าหรับผู้สมัครคนไทย) หรือหนังสือเดนิทางตัวจริง (ส าหรับผู้สมัคร
ชาวต่างชาติ) มาแสดง ตอนลงทะเบียนและการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
หน่วยบริหารการศึกษาหลกัสูตรนานาชาต ิคณะวทิยาศาสตร์ (วทิยาเขตศาลายา) มหาวทิยาลยัมหิดล 
โทร 02-4419820 ต่อ 1199, 061-4158144 อเีมล scsim@mahidol.ac.th 
www.sc.mahidol.ac.th/sim 

 

Time Activity Place 

08.30-09.30 1. Check-in and submit the required documents 
    Documents required for checking-in are as follows: 
    1.1 Original medical certification issued by either government hospital  
          or private hospital. The required medical examinations are  
                Physical examinations                Chest X-ray 
                Color blindness 
    1.2 Two 1-inch photographs in school uniform or in formal dress 
    1.3 A copy of transcript or equivalent certificate 
    1.4. A copy of National ID card (for Thais) or passport (for non-Thais) 
2. After checking-in, the candidates will receive the documents as follows: 
    2.1 An interview card             
    2.2 A student profile for international program form 
3. Waiting for interview call 

Room #SC2-152 
Science Building 2, Faculty of Science 
(Salaya campus), Mahidol University 

09.30-12.00  Interview in English 
 

Science Building 2, Faculty of Science 
(Salaya campus), Mahidol University 

Remark Candidates must bring original National ID card (for Thai candidate) or original passport (for non-Thai candidate) on 
the day of interview 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 204/1043

กลับหน้าสารบัญ



Contact information:                                  International Education and Administration Unit 
Division of Salaya campus, Faculty of Science, Mahidol University 

Phone: 02-4419820 ext. 1199 or 061-4158144 
E-mail: scsim@mahidol.ac.th 

www.sc.mahidol.ac.th/sim  
 
คณะเทคนิคการแพทย์   

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผา่นการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test  
ซ่ึงผลตรวจจะตอ้งไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เสน้ ท่ีถือวา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
 

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-14.00 น. 
สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา 
          สาขาเทคนิคการแพทย์ ห้อง 206-207 
          สาขารังสีเทคนิค         ห้อง 211-212 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th/ 
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-4371 ต่อ 2542, 2843 , 2849 

ก าหนดการรายงานตัวก่อนการ
สอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 07.00-08.30 น. 
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา 

ตรวจร่างกาย วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 
สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา 
ค่าตรวจร่างกาย 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 600 บาท. 
สาขารังสีเทคนิค         550 บาท 

หมายเหตุ ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยน โดยทางคณะฯจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ  
หรือติตตามได้ที ่http://www.mt.mahidol.ac.th 

 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 205/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 11   พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-12.00 น.  

สถานท่ี      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ค่าสอบสมัภาษณ์ 300 บาท  

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

กลุ่ม Line:  

 

ก าหนดการรายงานตวั 

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 11  พฤษภาคม  2562 
เวลา  07.00- 09.00  น. 

สถานท่ี หอประชุมราชพฤกษ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผลตรวจร่างกาย ใหส่้งผลการตรวจร่างกายและรายงานผลการตรวจ X-ray (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน) 
วนัท่ี 11  พฤษภาคม 2562 
เวลา  07.00 – 09.00  น.  

สถานท่ี หอประชุมราชพฤกษ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

คณะกายภาพบ าบัด 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 

 

สอบสมัภาษณ์ วนัองัคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานท่ี คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา (ค่าสอบสมัภาษณ์ 100 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.pt.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204 
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ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัองัคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

เวลา 07.30-9.00 น. 

สถานท่ี หนา้หอ้งประชุม ศ.นพ.เฟ่ือง สตัยส์วงน ชั้น 3 คณะกายภาพบ าบดั 

มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) 

ตรวจร่างกาย คณะกายภาพบ าบดั จะแจง้วนัตรวจสุขภาพส าหรับนกัศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่ ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอกซเรยป์อด ตรวจหาภูมิและเช้ือไวรัส

ตบัอกัเสบบี ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่างกายโดยแพทย ์ ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ 

www.pt.mahidol.ac.th 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์จะตอ้งน าหลกัฐานมาแสดงหรือมอบใหก้รรมการตรวจสอบ

เอกสาร ดงัน้ี 

1. บตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ จ ำนวน 1 ชุด 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจของบิดาและ

มารดา จ ำนวน 1 ชุด 

4. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ บิดาและมารดา จ ำนวน 1 ชุด 

5. ส าเนาใบ ปพ.1 : พ ท่ีเป็นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จ ำนวน  

1 ชุด 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : ไม่เป็นตาบอดสี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ส่วนสูงไม่ต ่ากวา่ 150 cm. 
 
รายงานตัวก่อนการสอบ
สมัภาษณ์ 

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00 – 08.30 น. 
สถานท่ี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา หอ้งประชุมภทัรมหาราชการุณย ์ชั้น 5 

ตรวจร่างกาย วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30 – 11.00 น. 
สถานท่ี  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ชั้น 1 

ทดสอบความถนัดทาง
วิชาชีพ 

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 11.00-12.00 น. 
สถานท่ี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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สอบสมัภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 12 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00 – 08.30 น. 
สถานท่ี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา หอ้งประชุมภทัรมหาราชการุณย ์ชั้น 5 
เวลา 09.00- 15.00 น. 
สถานท่ี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา (มีเจา้หนา้ท่ีพาไปหอ้งสอบสัมภาษณ์) 

 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  :  ไม่เป็นตาบอดสีตามการวินิจฉยั
ทางการแพทย ์ตอ้งมีใบรับรองแพทยว์า่ไม่เป็นตาบอดสี ตามแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัเสาร์ท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา 9.00 น. -12.00  น. 
สถานท่ี : หอ้งประชุม  (พิเศษ) เลก็  มอญเจริญ (4218)  
อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล (อาคาร 4)  ชั้น 2  
คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
(ค่าสอบสมัภาษณ์ 500 บาท) 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.en.mahidol.ac.th 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-5000 ต่อ  1108  หรือ  1110 

ก าหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัเสาร์ท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
เวลา 8.00 น. -12.00 น. 
สถานท่ี : บริเวณชั้น G อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล (อาคาร 4) 
คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกาย จาก รพ.ของรัฐเท่านั้น  มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 
วนัเสาร์ท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
เวลา 8.00 น. -12.00 น. 
สถานท่ี : บริเวณชั้น G อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล (อาคาร 4) 

คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ก าหนดการเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  

งานบริการการศึกษา โทร.02-4415000 ต่อ 1108  หรือ  1110 

 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย : เป็นนักกีฬาประเภทใด
ประเภทหน่ึงทุกระดบัการแข่งขนั 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกก าลังกายและการกฬีา  วชิาเอกการออกก าลังกายและการกฬีา : เป็น
นกักีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงทุกระดบัการแข่งขนั 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 208/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.en.mahidol.ac.th/


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา  วิชาเอกกีฬาฟุตบอล : เป็นนกักีฬาประเภท
ใดประเภทหน่ึงทุกระดบัการแข่งขนั 
รายงานตัวก่อนการสอบ
สมัภาษณ์ 

วนัเสาร์ท่ี  11  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.00 - 08.30 น. 
รายงานตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ หอ้ง 204 ชั้น 2  วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา)  พร้อมช าระค่าสอบสมัภาษณ์ 500.- บาท ค่าทดสอบ
สมรรถภาพ  50.- บาท 

สอบสมัภาษณ์ วนัเสาร์ท่ี  11  พฤษภาคม  2562   เวลา 08.30 - 12.00 น. 
เขา้สอบสมัภาษณ์ หอ้ง VIP, หอ้ง 201, หอ้ง 202 ชั้น 2  วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา   
พร้อมทั้งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชั้น 1  วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   

ตรวจร่างกาย น าผลการตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐ มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 
รายการตรวจ คือ   1.ปัสสาวะ  2. X-lay ปอด   3. ตรวจร่างกายทัว่ไป 

ก าหนดการเพ่ิมเติม 1. ขอ้ปฏิบติัในการเขา้รับการคดัเลือกขั้นต่อไป ใหผู้ส้อบผา่นขอ้เขียนปฏิบติัตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

หากประสงค์จะเขา้สัมภาษณ์ในหลกัสูตรท่ีผ่านขอ้เขียนให้ส่งแบบตอบรับการ
สอบสัมภาษณ์ของ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (แบบ วฬ- มม-62-01) ท่ี
แนบมากบัเอกสารน้ี โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และน า ส่งทางโทรสาร    ไปยงั 02-
441-4160, 02- 889-3693 หรือส่งเอกสารดว้ยตนเอง  ยงังานบริการการศึกษา วิทยาลยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล  
ภายในวนัท่ี  9 – 10 พฤษภาคม  2562  ก่อนเวลา 16.00 น. 

 
ส่ิงท่ีตอ้งน าไปดว้ยในวนัสอบสมัภาษณ์ 
• ใบสมคัรของผูเ้ขา้สอบ (ผูส้อบสมัภาษณ์โหลดจากระบบดว้ยตนเอง) 
• ใบผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ  

รายการตรวจคือ   1.ปัสสาวะ   2. X-lay ปอด    3. ตรวจร่างกายทัว่ไป 
• ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประชาชน และใบรายงานผลการศึกษา  
• หนงัสือยืนยนัเขา้สอบสัมภาษณ์ แบบ วฬ- มม-62-01 (ตวัจริง) 
• ชุดกีฬาส าหรับการท าทดสอบสมรรถภาพ (เส้ือยืด  กางเกงขายาว หรือกางเกงขาสั้น ) 
• ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 500. – บาท  
• ค่าทดสอบสมรรถภาพ  50.- บาท 
• Portfolio ฉบบัจริง 

หากมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้  งานบริการการศึกษา  
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โทร. 02-441-4297-8 ต่อ 201,203 
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            วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา มหาวิทยาลัยมหดิล 
หนังสือตอบรับการเขา้สอบสัมภาษณ์ 

ในการคัดเลอืกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิลระบบ TCAS รอบที 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ……………………………………………..……….…………โรงเรียน …………………………………….…..…. 
เลขประจ าตัวสมัครสอบ…………………………...….เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................................อาย…ุ……... ปี   
อยู่บ้านเลขที่ ………... หมู่ที่ ……..… ถนน……….………………… ต าบล/แขวง ……………….………….อ าเภอ/เขต ……………………..……… 
จังหวัด ………………………………..  รหัสไปรษณีย์ …….………………. โทรศัพท์ ………………….……..…..….โทรสาร…………..….…………….  

เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน วิทยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหดิล 
รอบที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตร (กาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อมูลของท่าน) 

หลักสูตร 

 ❑วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย)    
 ❑ศิลปศาสตรบัณฑติ (การออกก าลังกายและการกีฬา) 

 ❑ศิลปศาสตรบัณฑติ (กีฬาฟุตบอล)   
  ข้าพเจ้าขอแจ้งการเข้าสอบสัมภาษณ์ดังนี ้

❑ ขอยืนยนั   การเข้าสอบสัมภาษณ ์ตามโครงการข้างต้น  ในที่ 11 พฤษภาคม  2562   เวลา  08.30 น. 

❑ ขอสละสิทธิ์  การเข้าสอบสัมภาษณ์ตามโครงการข้างต้น และจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิในการเข้าศึกษาในการสอบ 
           คัดเลือกของมหาวิทยาลยัมหิดล รอบที่ 3  การศึกษา 2562 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เปน็หลักฐานในหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 
 

ลงช่ือ ……………………………………….……….ผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์
       (…………………………………………………) 
       วันที่ …………พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า...................................................................... เป็นผู้ปกครองของนาย/นางสาว ........................................................ 

ซึ่งผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ มีความสัมพันธ์โดยเป็น.......................... ได้รับทราบข้อความข้างต้น และยินยอมให้มีการลงนามตามเอกสาร
นี้ทุกประการ 

ลงช่ือ……………………………………………… บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง 
             (……………………………………………..) 

       วันที่ …………พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ให้ส่งหนังสือตอบรับนี้ไปยัง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ภายในวันที่  9-10 พฤษภาคม 2562  ก่อนเวลา 16.00 น.  ทางโทรสาร 02-441-4160, 02-889-3693 หรือยืน่ด้วยตนเอง 
หากไมส่่งเอกสารตามก าหนดจะถอืว่าสละสิทธ์ิการเขา้ศึกษาในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหดิล 

แบบ วฬ- มม-62-01 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล :  มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทศันคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพมีความเป็นผูน้ า และไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) วชิาเอกวศิวกรรมผลติภัณฑ์นมและ

เคร่ืองด่ืม:  ส าหรับนกัเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ หรือนกัเรียนต่างชาติ ในกรณีไม่มีคะแนนสอบคดัเลือก 9 วิชาสามญั 
ผูส้มคัรสามารถยื่นคะแนนสอบความรู้ภาษาองักฤษ และ  Standardized test scores ดงัน้ี (ผลสอบตอ้งมีอายุไม่เกิน 2 ปี     
นบัถึงวนัท่ีสมคัร) 

 - TOEFL: Paper Based ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 500 ข้ึนไป หรือ Internet Based ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่    
   61 ข้ึนไป หรือ Computer Based ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 173 ข้ึนไป หรือ 

 - IELTS ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 5.0 ข้ึนไป หรือ 
 - MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 40 ข้ึนไป หรือ  
 - MU-ELT ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 84 ข้ึนไป หรือ 
 - SAT I (Reasoning Test) ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 1,100 ข้ึนไป หรือ 
 - TOEIC ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 600 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีผลคะแนนสอบ Standardized test scores อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
 - SAT II (Subject Test) โดยตอ้งมีคะแนนวิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาตอ้งมี 

   คะแนนไม่ต ่ากวา่ 550 คะแนน หรือ 
 - GCSE หรือ IGCSE โดยตอ้งมีคะแนนวิชา Math, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาไม่ต ่ากวา่ระดบั C หรือ 
 - GED โดยตอ้งมีคะแนนอยา่งต ่าเท่ากบั 2,250 คะแนน และคะแนนทุกวิชาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 410 คะแนน หรือ 
 - NEW GED โดยตอ้งมีคะแนนอยา่งต ่าเท่ากบั 580 คะแนน และคะแนนทุกวิชาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 145  

   คะแนน หรือ 
 - ผลคะแนนสอบ Standardized test scores อ่ืนท่ีเทียบเท่า 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี: ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
 

  รายละเอยีดการสอบสัมภาษณ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวชิาใช้ก าหนดการเดยีวกัน 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) อาคาร 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.eg.mahidol.ac.th  

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-8892138 ต่อ 6028-33,084 456 1928 
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ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00-08.45 น.  

สถานท่ี อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ เอกซเรยป์อด ตรวจปัสสาวะ) จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน  

ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

สถานท่ี อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) อาคาร 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

 
วทิยาเขตกาญจนบุรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  :  ตอ้งไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาเช่น โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้
โทษ และโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์  :  ตอ้งไม่เป็นตาบอดสี โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหัวใจ   
โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  :  ตอ้งไม่เป็นผูมี้โรงติดต่อหรือภาวะอนัเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาเช่น โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสาร
เสพติดใหโ้ทษ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  :  ตอ้งไม่เป็น ตาบอดสี 
โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
 

สอบสัมภาษณ์ วนัเสาร์ ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
รายงานตวั เวลา 09.00-10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 เป็นตน้ไป 

สถานท่ี  อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 

(ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 034 585 058 ต่อ 2104 / 08 6377 9947 

ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสัมภาษณ์ 

วนัเสาร์ ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
รายงานตวั เวลา 09.00-10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 เป็นตน้ไป 

สถานท่ี  อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 
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(ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 034 585 058 ต่อ 2104 / 08 6377 9947 

ตรวจร่างกาย ตรวจร่างกายจาก โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น  แลว้น าผลตรวจร่างกายมาแสดง  

ในวนัสอบสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 034 585 058 ต่อ 2104 / 08 6377 9947 

ก าหนดการเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเวบ็ไซต ์ www.ka.mahidol.ac.th 

 
วทิยาลยัศาสนศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศาสนศึกษา : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
  

ก าหนดการรายงานตวั
ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม  2562 
8.00 - 9.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 203   อาคารวิทยาลยัศาสนศึกษา  ชั้น 2 วิทยาลยัศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา (ค่าสอบสมัภาษณ์ 500 บาท) 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.crs.mahidol.ac.th 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-8002630-9 ต่อ 209 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 11 พฤษภาคม  2562 
9.00-12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 206   อาคารวิทยาลยัศาสนศึกษา ชั้น 2 วิทยาลยัศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.crs.mahidol.ac.th 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-8002630-9 ต่อ 209 
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โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม  : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรกรปราชญ์เปร่ือง  : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 11 พ.ค. 2562 

เวลา 9.00-16.00 

สถานท่ี หอ้งประชุมอมนัตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค ์ 

คณะโครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์(ค่าสอบสมัภาษณ์ 200 บาท) 

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

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 086-4456406 

ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 11 พ.ค. 2562 
เวลา 8.00-12.00 

สถานท่ี หอ้งประชุมอมนัตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค ์ 

คณะโครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 11 พ.ค. 2562 
เวลา 8.00-12.00 

สถานท่ี หอ้งประชุมอมนัตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค ์ 

คณะโครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเวชระเบียน  : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ  
 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานท่ี หอ้งจนัทร์ผา (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

(ค่าสอบสมัภาษณ์ 100 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.sh.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-8002840-60 ต่อ 1215 
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ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.30-9.00 น. 

สถานท่ี หนา้ภาควิชาสงัคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ตรวจร่างกาย น าผลการตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
เวลา 8.30-9.00 น. 

สถานท่ี หนา้ภาควิชาสงัคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายโดยใชแ้บบฟอร์มท่ีคณะก าหนดไดท่ี้ 
www.sh.mahidil.ac.th   

 
โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา  09.00 - 12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

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

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 045-523-211 

ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 8.30 - 12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป ท่ีแพทยรั์บรองวา่ไม่เป็นโรค ดงัน้ี 
1.1 วณัโรคในระยะติดต่ออนัตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเทา้ชา้ง 
1.4 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดไม่เป็นวณัโรค 
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วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ : ไม่ระบุคุณสมบติัเฉพาะ 
 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา  09.00 - 12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

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

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 045-523-211 

ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 8.30 - 12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป ท่ีแพทยรั์บรองวา่ไม่เป็นโรค ดงัน้ี 
1.1 วณัโรคในระยะติดต่ออนัตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเทา้ชา้ง 
1.4 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดไม่เป็นวณัโรค 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจดัการสังคมและส่ิงแวดล้อม 
1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

เวลา  09.30 - 12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 045-523-211 

ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป ท่ีแพทยรั์บรองวา่ไม่เป็นโรค ดงัน้ี 
1.1 วณัโรคในระยะติดต่ออนัตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเทา้ชา้ง 
1.4 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดไม่เป็นวณัโรค 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 8.30-12.00 น.  

สถานท่ี หอ้ง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

 
 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ)   
1. สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ  

 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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เวลา 9.00 12.00 น.  

สถานท่ี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-2441-0909 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
เวลา 9.00 น.  

สถานท่ี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตรวจร่างกาย ใหส่้งผลการตรวจร่างกาย (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน)  ในวนัสอบสมัภาษณ์ 
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มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ท่ีตั้ง 

- วิทยาเขตวังทาพระ

เลขท่ี 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คณะวิชา :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คณะวิชา :  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร

คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

- สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน

เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คณะวิชา : คณะดุริยางคศาสตร

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี

เลขท่ี 1 หมูท่ี 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120

คณะวิชา :  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

** วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตบางรัก) 

คุณสมบัติท่ัวไป (ทุกคณะวิชา) 

1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวนนักศึกษา

ชาวตางประเทศ

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเปนผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

(สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับผูสมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงาน

การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544

 หมายเหตุ สําหรับผูสมัครท่ีไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชวงเวลาหนึ่ง 

ใหคํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาท่ีไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น 
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3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

4. เปนผู มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน 

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลวหรือท่ีจะมีตอไปโดย

เครงครัดทุกประการ 

5. ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทําผิด 

ตาง ๆ ท่ีไมใชทางวิชาการ 

6. ไมเปนผู ท่ี ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 

7. ตองไมเปนผูท่ีกําลังศึกษาเกินกวาชั้นปท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาท่ีรวมในการคัดเลือกนี้ เวนแตจะไดลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียกอน 

  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

โครงการรับตรงท่ัวไปทุกกลุมวิชาเอก  

- 00831000102 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป)                                    จํานวน  55  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ   

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับผู ท่ี กําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) 

ตองศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร 

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชาคือ 1. วาดเสน 2. องคประกอบศิลป 3. สรางสรรค 4. ความรูท่ัวไปทางศิลปะ 

โดยวิชาวาดเสน องคประกอบศิลป และสรางสรรค ตองมีคะแนนไมต่ํากวา 50 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  (1) วิชา 0100 วาดเสน คาน้ําหนัก 25% เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  (2) วิชา 0101 องคประกอบศิลป คาน้ําหนัก 25%  เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  (3) วิชา 0102 สรางสรรค คาน้ําหนัก 25% เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  (4) วิชา 0103 ความรูท่ัวไปทางศิลปะ คาน้ําหนัก 15% 

  (5) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก 10% 

 2. สอบสัมภาษณ 
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โครงการรับตรงกลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป  

- 00831000101 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (เอกทฤษฎีศิลป) (5ป)        จํานวน  4  คน

คุณสมบัติเฉพาะ   

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับผู ท่ี กําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) 

ตองศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร 

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชาคือ 1. วาดเสน 2. องคประกอบศิลป 3. สรางสรรค 4. ความรูท่ัวไปทางศิลปะ 

โดยวิชาวาดเสน องคประกอบศิลป และสรางสรรค ตองมีคะแนนไมต่ํากวา 50 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  (1) วิชา 0100 วาดเสน คาน้ําหนัก 20%  เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  (2) วิชา 0101 องคประกอบศิลป คาน้ําหนัก 20%  เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  (3) วิชา 0102 สรางสรรค คาน้ําหนัก 20% เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  (4) วิชา 0103 ความรูท่ัวไปทางศิลปะ คาน้ําหนัก 20% 

  (5) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก 20%    

 2. สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทร ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 น. 

สถานท่ี อาคารศูนยปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ  

    www.reg.su.ac.th 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 221/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/


คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- 00831000201 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)          จํานวน  25  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ  

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 37.5% 

  (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  (3) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 12.5% เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  (2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 50% เกณฑข้ันต่ํา 20% 

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831000202 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป)   จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 37.5% 

  (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  (3) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 12.5% เกณฑข้ันต่ํา 20% 

  (2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 50% เกณฑข้ันต่ํา 20% 

 2.      สอบสัมภาษณ 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

เวลาสอบสัมภาษณ 08.30 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารสมบูรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เลขท่ี 417 ถ.จรัญสนิทวงศ  

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. แบบประวัตินักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ  

        www.reg.su.ac.th 
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  3. สําเนาบัตรบัตรประชาชน 

 4. สําเนาทะเบียนบาน 

 5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

6. ผลงานท่ีเก่ียวของกับงานทางดานสถาปตยกรรม (ถามี) โดยไมจําเปนตองรวมเลมเปนแฟมสะสมผลงาน     

   (Portfolio) 

**โดยเอกสารในขอ 1 สามารถดาวนโหลดได ท่ี เว็ปไซตของคณะฯ http://www.arch.su.ac.th/ 

ในหัวขอเอกสารดาวนโหลดสําหรับนักศึกษา 

 

 

คณะโบราณคดี 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ   

  เทียบเทา  

  สําหรับผูสมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 

สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 และมี 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ 

ภาษาตางประเทศ แตละกลุมไมต่ํากวา 2.50  

   สําหรับผูสมัครท่ีไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชวงเวลาหนึ่ง ใหคํานวณ 

ผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาท่ีไดศึกษาในประเทศไทย เทานั้น 

2. มีผลการทดสอบ GAT/PAT ปการศึกษา 2562 และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปการศึกษา 2562 ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ตามท่ีสาขาวิชากําหนด ท้ังนี้ ผูท่ีไมไดสมัครหรือพลาด

การสอบ จะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

- 00831000301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี         จํานวน  30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

ต องตา ไม บอดสี ทุ กประ เภท ท้ั งตาบอดสี ชนิ ด เ กิดแต กํ า เนิ ด  ซ่ึ งแบ ง เป นกลุ ม ท่ี เห็ นสี เ ดี ย ว 

(Monochromatism)  กลุม ท่ี มี เซลลรูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism)  กลุม ท่ี มี เซลลรูปกรวย ท้ัง 3 ชนิด 

(Trichromatism) และตาบอดสีชนิดเกิดข้ึนในภายหลัง ตองตาไมบอดสี 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  
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  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50% 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 

- 00831000305 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                               จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ตองศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาอยางนอย 15 หนวยกิตและตอง 

เลือกสอบวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)  คาน้ําหนัก 100% เกณฑข้ันต่ํา 30% 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 

- 00831000302 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น        จํานวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย    

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50% 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 
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- 00831000303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ      จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย    

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา    

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50% 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 

- 00831000307 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา         จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย    

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา    

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50% 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 

- 00831000304 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย         จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย    
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  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา    

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50% 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 

- 00831000306 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         จํานวน  35  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) (ตอนท่ี 2)   คาน้ําหนัก 100%   เกณฑข้ันต่ํา 50% (ตอนท่ี 2) 

 2. สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

  เกณฑข้ันต่ําในการรับเขาศึกษา 60% 

เอกสารประกอบการสมัคร  

 ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 

1. ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต สมบูรณครบถวน ขนาด A4 ติดรูป

ถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1) จํานวน 6 ภาค

การศึกษา ฉบับท่ีใชในการสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี  

 ใหผูสมัครจัดสงเอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาท่ีสมัคร ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ได 2 

ชองทางคือ  

1. ทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ โดยถือประทับตราไปรษณียเปนสําคัญมาท่ี  

 

 

 

 

ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 

สํานักงานคณบดีคณะโบราณคดี ศูนยสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขท่ี 8 ถนนสุภาพบุรุษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา 
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2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคสท่ี archaeology60.dir@gmail.com โดยถือเวลาในจดหมาย

อิเล็กทรอนิคสเปนสําคัญ 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะโบราณคด ี

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 10.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 – 16.30 น. 

สถานท่ี ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ 

3. ผลตรวจตาบอดสี และแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย   

   จากโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th    

   หรือ www.reg.su.ac.th 

***ผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนตองนําเอกสารดังกลาวขางตนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ หากเอกสาร 

ไมถูกตองหรือไมครบถวน อาจพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ*** 

 

 

คณะอักษรศาสตร 

โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา 

- 00832200513 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาจีน      จํานวน  70  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน O-NET 

  (1) วิชา 01 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 15%    

  (2) วิชา 02 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 15% 

  (3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 50% 

   2.    สอบสัมภาษณ   
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- 00832200514 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาญ่ีปุน      จํานวน  70  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน O-NET 

  (1) วิชา 01 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 15%    

  (2) วิชา 02 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 15% 

  (3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 50% 

   2.    สอบสัมภาษณ 

- 00832200515 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเกาหลี       จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน O-NET 

  (1) วิชา 01 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 15%    

  (2) วิชา 02 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 15% 

  (3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 50% 

   2.    สอบสัมภาษณ 

- 00832200516 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเวียดนาม       จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน O-NET 

  (1) วิชา 01 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 15%    

  (2) วิชา 02 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 15% 

  (3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 50% 

   2.    สอบสัมภาษณ 
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะอักษรศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคาร 36 ป ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ทะเบียนบาน 

3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ท่ีมีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน      

   หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ 

4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ถามี 

5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะศึกษาศาสตร 

โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม 

- 00831000601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา      จํานวน  10  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไมนอยกวา 3.00 

3. เปนผูมีความสามารถโดดเดนดานกีฬา 

4. เปนนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย โดยเปนตัวแทนลําดับท่ี 1-3  

อยางนอย 1 ป (จะไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา”) 

5. เปนนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเปนตัวแทนลําดับท่ี 1-3 อยางนอย 2 ป (จะไดรับทุน 

“ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา”) 

6. หากเปนนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ ตัวแทนเขตการศึกษา  

เปนตัวแทนลําดับท่ี 4 ข้ึนไปตอเนื่อง 2 ป จนถึงวันสมัคร หรือ ไดรับการรับรองจากสมาคมหรือองคกรท่ี

เชื่อถือไดวามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเทาหรือ

ใกลเคียงในขอ 5 โดยจะไดรับสิทธิ์เขาศึกษาตอ แตหากทําผลงานเขาเกณฑขอ 4 และ 5 ในภายหลัง จะ

ไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา” ในปการศึกษาถัดไป 
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วิธีการคัดเลือก 

1. พิจารณาจากเกียรติบัตรผลงานดานกีฬาและใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีนํามาแสดงในวันสอบ

สัมภาษณ  

  (1) ผลงานการแขงขันกีฬาระดับตัวแทนจังหวัดหรือเขตการศึกษาข้ึนไป 

  (2) ผลงานดานการกีฬาอ่ืน ๆ ท่ีสมาคมกีฬารับรองผลการแขงขัน 

 หมายเหตุ : ตองมีผลการแขงขันในอันดับ 1- 2 หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดนําเอกสารฉบับจริงและ

สําเนามา แสดง เม่ือทําการสัมภาษณเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บสําเนาไวเปนหลักฐาน

การพิจารณา 

2. สัมภาษณ  

หมายเหตุ :  ผูสมัครจะตองเตรียมอุปกรณท่ีใชในการแสดงความสามารถพิเศษทางดานกีฬา เชน ชุดกีฬา, รองเทา  

และอุปกรณเฉพาะทางดานกีฬานั้น ๆ 

 

โครงการครูศลิปะสรางสรรค 

- 00831000612 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา           จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 

 2. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 3.00 

 3. เปนผูมีความสามารถทางงานศิลปะ หรือ เคยเขารวมกิจกรรมการแขงขันทางดานศิลปะ หรือ  

4. เปนผูไดรับรางวัลทางศิลปะท่ีเก่ียวของกับทัศนศิลป หรือ ดนตรี หรือ นาฎศิลป (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/   

   จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ) 

วิธีการคัดเลือก 

 1. พิจารณาจากเกียรติบัตรผลงานดานศิลปะ และใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และแฟมสะสมผลงานท่ีนํามา    

    แสดงในวันสอบสัมภาษณ 

     (1) ผลการประกวดแขงขันศิลปะในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/ระดับ   

        นานาชาติ 

     (2) เอกสารท่ีแสดงถึงการเขารวมการแขงขันหรือการประกวดทางศิลปกรรม (ทัศนศิลป) 

หมายเหตุ เอกสารขอ (1) และ (2) ใหนําเอกสารตัวจริงพรอมถายสําเนาเอกสารจํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

เพ่ือใหคณะกรรมการเก็บเปนหลักฐานการพิจารณา 

2. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน/ผลงานศิลปะท่ีนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

3. สัมภาษณ 
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะศึกษาศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 น. เปนตนไป 

สถานท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ทะเบียนบาน 

3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ท่ีมีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน      

   หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ 

4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะวิทยาศาสตร 

- 00831000700 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  

                                                                                                      จํานวน 250  คน 

(9 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส สถิติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

และวิทยาการขอมูล) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน  

วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  ตองมีคะแนนครบทุกวิชา   

  (1)   วิชา 29 ภาษาอังกฤษ   คาน้ําหนัก  20% 

  (2)   วิชา 39 คณิตศาสตร 1  คาน้ําหนัก  20%   

  (3)   วิชา 49 ฟสิกส   คาน้ําหนัก  20%    

  (4)   วิชา 59 เคมี    คาน้ําหนัก  20%   

  (5)   วิชา 69 ชีววิทยา   คาน้ําหนัก  20%   
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 2.   สัมภาษณ  คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชาโดยใหผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบ 

  แสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ  ผู ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับ       

   ความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ 

    ตามท่ีผูสอบสัมภาษณระบุไว  และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา แยกตาม 

   สาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 

- 00831000701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมท่ี 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

                                                                                                        จํานวน 70  คน 

(2 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน  

วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  ตองมีคะแนนครบทุกวิชา   

  (1)   วิชา 29 ภาษาอังกฤษ   คาน้ําหนัก  20% 

  (2)   วิชา 39 คณิตศาสตร 1  คาน้ําหนัก  20%   

  (3)   วิชา 49 ฟสิกส   คาน้ําหนัก  20%    

  (4)   วิชา 59 เคมี    คาน้ําหนัก  20%   

  (5)   วิชา 69 ชีววิทยา   คาน้ําหนัก  20%   

    2.   สัมภาษณ  คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชาโดยใหผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบ 

  แสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ  ผู ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับ       

   ความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ 

    ตามท่ีผูสอบสัมภาษณระบุไว  และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา แยกตาม 

   สาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตร รหัสสาขา 00831000700 , 00831000701 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  13  พฤษภาคม  2562 

เวลารายงานตัวและรับฟงการช้ีแจง  8.00 น. เปนตนไป 

เวลาสอบสัมภาษณ 10.00 น. 

สถานท่ี   หองไววิทย พุทธารี  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้น 3  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

โครงการเพ่ิมพิเศษ  

- 00832000701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร (เพ่ิมพิเศษ)                  จาํนวน  15  คน 

- 00832000702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (เพ่ิมพิเศษ)        จํานวน  15  คน 

- 00832000711 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (เพ่ิมพิเศษ)                          จํานวน  15  คน 

- 00832000704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เพ่ิมพิเศษ)                   จํานวน  15  คน 

- 00832000703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เพ่ิมพิเศษ)                            จํานวน  20  คน 

- 00832000705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (เพ่ิมพิเศษ)                      จํานวน  20  คน 

- 00832000707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (เพ่ิมพิเศษ)                         จํานวน  20  คน 

- 00832000710 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (เพ่ิมพิเศษ)    จํานวน  20  คน 

- 00832000709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (เพ่ิมพิเศษ)      จํานวน  30  คน 

- 00832000706 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพ่ิมพิเศษ)      จํานวน  30  คน 

- 00832000708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (เพ่ิมพิเศษ)               จํานวน  30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน  

วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  ตองมีคะแนนครบทุกวิชา   

 (1)   วิชา 29 ภาษาอังกฤษ   คาน้ําหนัก  20% 

 (2)   วิชา 39 คณิตศาสตร 1  คาน้ําหนัก  20%   

 (3)   วิชา 49 ฟสิกส   คาน้ําหนัก  20%    
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 (4)   วิชา 59 เคมี    คาน้ําหนัก  20%   

 (5)   วิชา 69 ชีววิทยา   คาน้ําหนัก  20%   

    2.   สัมภาษณ  ภาควิชาสัมภาษณแยกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา  

เง่ือนไขในการเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ 

1. ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษแลวไมสามารถขอเปลี่ยน

โครงการเปนนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรได ยกเวนนักศึกษา

ตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 

2. นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาได  โดย

ตองเปนไปตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขา

วิชาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และยังคงเปนนักศึกษาโครงการ

วิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษเหมือนเดิม 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตรโครงการเพ่ิมพิเศษ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  13  พฤษภาคม  2562 

เวลารายงานตัว  13.00 น.  

เวลาสอบสัมภาษณ 13.30 น. 

สถานท่ี   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

 2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสงสําเนาท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

   1 ฉบับ 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส โดยความรวมมือ 

ระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) 

- 00832000712 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส         จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน  

  วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) ตองมีคะแนนครบทุกวิชา   

  (1)  วิชา 29 ภาษาอังกฤษ   คาน้ําหนัก  10% 
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  (2)  วิชา 39 คณิตศาสตร 1  คาน้ําหนัก  20%  

  (3)  วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก  25% 

  (4)  วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก  10% 

  (5)  วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก  10% 

  PAT วิชา 75 PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู คาน้ําหนัก  25% 

 2. สัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร รวมมือกับ คณะศึกษาศาสตร ในการสอบสัมภาษณและแฟมสะสม

ผลงาน (portfolio) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสําหรับความเปนครูทางฟสิกสและตัดสินในการ

รับเขาศึกษา 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  13  พฤษภาคม  2562 

เวลารายงานตัว  8.30 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 9.30 น. 

สถานท่ี   หองประชุมภาควิชาฟสิกส อาคารวิทยาศาสตร 3 ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

 2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสงสําเนาท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

   1 ฉบับ 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะเภสัชศาสตร 

- 00831000800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)                                                   จํานวน  40  คน 

- 00832000800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (เพ่ิมพิเศษ)                                     จํานวน  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ  

  ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร) ในปการศึกษา 2562 ตองมี

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ท้ังโครงการปกติ และโครงการเพ่ิมพิเศษ) เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้   

1. เปนผูไมมีโรคหรืออาการของโรคติดตอรายแรงหรือมีความพิการทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิต 

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม 
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        หากผูสมัครปฏิบัติไมครบข้ันตอนท่ีกําหนด หรือ เอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน หรือปรากฏใน

ภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจปกปดขอมูล ผูนั้นจะ

ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถือวาไมมีสิทธิ์ในการรับคัดเลือก ถึงแมวาจะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตามจะถูก

ถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร  

               ผูท่ีเขาศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร

จํานวน 2 ทุน โดยคณะฯ จะใหทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 6 ป 

โดยนักศึกษาผูรับทุนจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00  หากคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ํากวา 3.00 จะไมมีสิทธิ์ไดรับทุนตอ ท้ังนี้เปนไปตามสัญญารับทุน 

คุณสมบัติผูท่ีมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกรับทุน 

1. เลือกคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอันดับท่ี 1 

2. มีคะแนนรวม (5 วิชาสามัญ) อยูใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก 

หากผูไดรับทุนลาออกจากการเปนนักศึกษา จะตองชดใชทุนท่ีไดรับเต็มจํานวน ซ่ึงเปนไปตามสัญญา 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)   คาน้ําหนัก  100%        เกณฑข้ันต่ําแตละวิชา  30%    

  (1)  วิชา 29 ภาษาอังกฤษ    

  (2)  วิชา 39 คณิตศาสตร 1    

  (3)  วิชา 49 ฟสิกส      

  (4)  วิชา 59 เคมี       

  (5)  วิชา 69 ชีววิทยา    

 2.     สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเภสัชศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 12 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  08.00 น. เปนตนไป 

เวลาสอบสัมภาษณ 08.00 น. เปนตนไป 

สถานท่ี หองประโชติ 1 อาคารสวนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

3. หลักฐานการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ 

    ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ท่ีมีการรับรองจากผูอํานวยการ    
    โรงเรียนหรือนายทะเบยีน) ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 
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4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- 00831000903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                         จํานวน  30  คน 

- 00831000902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                        จํานวน  30  คน 

- 00831000904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร        จํานวน  20  คน 

- 00831000911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                จํานวน  10  คน 

- 00831000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                  จํานวน  20  คน 

- 00831000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                          จํานวน  5    คน 

- 00831000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

                                              จํานวน  10  คน 

- 00831000906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

                                              จํานวน  10  คน 

- 00831000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

                                              จํานวน  20  คน 

- 00831000905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     จํานวน  30  คน 

- 00831000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม       จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ  

  1.    รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปท่ี 6 ในปการศึกษา 2560-2561 

  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเนนใน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4-6) 

  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุมสาระการ

เรียนรูของชั้น ม.4-6) 

 2. ไม มีภาวะตาพรองสี ระดับรุนแรง โดยตอง มีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15  hue test 

มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุ

แพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครใน

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 
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วิธีการคัดเลือก 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา การสําเร็จการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สําเรจ็การศึกษา ม.6 

ปการศึกษา 2560 

สําเรจ็การศึกษา ม.6 

ปการศึกษา 2561 

เทคโนโลยีชีวภาพ   ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสม

รวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 

2.75 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา

สํ า ห รั บ ผู ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ม . 6  

ปการศึกษา 2560-2561 แลว) 

วิศวกรรมอุตสาหการ   

วิศวกรรมเครื่องกล   

วิศวกรรมเคมี   

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส   

วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ   

ธุรกิจวิศวกรรม   

เทคโนโลยีอาหาร   ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสม

รวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 

3.00 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา

สํ า ห รั บ ผู ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ม . 6  

ปการศึกษา 2560-2561 แลว) 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร 

  

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร   ตองไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู

ค ณิ ต ศ า ส ต ร  วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

ภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอยกวา 

3.00 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา

สํ า ห รั บ ผู ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ม . 6  

ปการศึกษา 2560-2561 แลว) 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี   

 2. รายละเอียดเกณฑการคัดเลือก 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  คาน้ําหนัก 30% 

   (2) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 40% 

   (3) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 30% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 238/1043

กลับหน้าสารบัญ



   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 20% 

   (4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 20% 

   (5) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

  1. ใชคะแนน 

   วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  คาน้ําหนัก 100% 

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส 

   (4) วิชา 59 เคมี 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   

(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)    

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 25% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 25% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) เกณฑข้ันต่ําเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 20% 

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 
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   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 20% 

   (4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 20% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  คาน้ําหนัก 100% 

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส 

   (4) วิชา 59 เคมี 

  2. สอบสัมภาษณ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 15% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 15% 
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   (4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 20% 

   (5) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 10% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20 % 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 50 %  

   (2) วิชา 39 วิชาคณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 50 % 

  2. สอบสัมภาษณ 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

โครงการปกติ 

 1.  ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต สมบูรณครบถวน ขนาด A4 ติดรูปถายให

เรียบรอย จํานวน 1 ฉบับ 

 2.  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับท่ีใชในการสมัคร  

ท่ีมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองให

เรียบรอย) 

3.  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.reg.su.ac.th)  

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) ใหสงพรอมใบสมัคร หรือสามารถสงไดในวันท่ี

มาสอบสัมภาษณ 

 ท่ีอยูท่ีจัดสงเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการท่ีสมัครเพ่ือปองกันเอกสารสูญหาย) โดยใหผูสมัครจัดสง

เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาท่ีสมัคร มาทางไปรษณีย ภายในวันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2562 โดยถือ

ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ สงมาท่ี 

งานบริการการศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย  

อ.เมือง จ.นครปฐม  

73000 

(โครงการปกติ สาขาวิชา...................................) 
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โครงการเพ่ิมพิเศษ  

- 00832000903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพ่ิมพิเศษ)           จํานวน  30  คน 

- 00832000902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ)          จํานวน  20  คน 

- 00832000904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (เพ่ิมพิเศษ) 

                                                                                                       จํานวน  30  คน 

- 00832000911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพ่ิมพิเศษ)   จํานวน  10  คน 

- 00832000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพ่ิมพิเศษ)      จํานวน  20  คน 

- 00832000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพ่ิมพิเศษ)            จํานวน  10  คน 

- 00832000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร     

                     (เพ่ิมพิเศษ)                                                                                จํานวน  10  คน 

- 00832000906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (เพ่ิมพิเศษ)  

                                                                                                       จํานวน  10  คน 

- 00832000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (เพ่ิมพิเศษ)  

                                                                                                       จํานวน  20  คน 

- 00832000905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ)  

                                                                                                       จํานวน  20  คน 

- 00832000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพ่ิมพิเศษ)                 จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปท่ี 6 

  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเนนใน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4-6) 

  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุมสาระการ

เรียนรูของชั้น ม.4-6) 

 2. ไม มีภาวะตาพรองสี ระดับรุนแรง โดยตอง มีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15  hue test 

มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุ

แพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครใน

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ) 
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วิธีการคัดเลือก 

 1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา การสําเร็จ

การศึกษา ม.6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอาหาร  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุก

รายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4-ม.6 

(6 ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีชวีภาพ  

วิศวกรรมเครื่องกล  

วิศวกรรมเคมี  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร 

 

วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ  

ธุรกิจวิศวกรรม  

วิศวกรรมอุตสาหการ  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุก

รายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-ม.6 

(6 ภาคการศึกษา) 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส  

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี  ตองไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอย

กวา 2.75 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา) 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

 

 ตองไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอย

กวา 3.00 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา)  

2.     รายละเอียดเกณฑการคัดเลือก 

       สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  คาน้ําหนัก 30% 

   (2) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 40% 

   (3) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 30% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 20% 
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   (4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 20% 

   (5) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  คาน้ําหนัก 100% 

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

   (2) วิชา 59 เคมี 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3)  คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 25% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 25% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  เกณฑข้ันต่ําเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 20% 

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 20% 

   (4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 20% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 20% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  คาน้ําหนัก 100% 

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส 

   (4) วิชา 59 เคมี 

  2. สอบสัมภาษณ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 15% 

   (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 

   (3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก 15% 

   (4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 20% 

   (5) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 10% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20 % 

  2. สอบสัมภาษณ 
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  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

  1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)  

   (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 50 %  

   (2) วิชา 39 วิชาคณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 50 % 

       2.       สอบสัมภาษณ 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ 

1.  ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต สมบูรณครบถวน ขนาด A4 ติดรูปถายให

เรียบรอย จํานวน 1 ฉบับ 

2.  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับท่ีใชในการสมัคร  

ท่ีมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองให

เรียบรอย) 

3.  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.reg.su.ac.th)   

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) ใหสงพรอมใบสมัคร หรือสามารถสงไดในวันท่ี

มาสอบสัมภาษณ 

 ท่ีอยูท่ีจัดสงเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการท่ีสมัครเพ่ือปองกันเอกสารสูญหาย) โดยใหผูสมัครจัดสง

เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาท่ีสมัคร มาทางไปรษณีย ภายในวันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2562 โดยถือ

ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ สงมาท่ี 

 

 

งานบริการการศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย  

อ.เมือง จ.นครปฐม  

73000 

(โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชา.................................) 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 246/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.reg.su.ac.th/


 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 12 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 10.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา    ตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเทา ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ในปการศึกษา 2560 - 2561 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

3.1 สําหรับผูท่ีมีภาวะตาบอดสีอาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ ใหผูสมัครตรวจตา

บอดสีเพ่ิมเติม โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือ

เทียบเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิ

เมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และ

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสี ข้ึนอยูกับการพิจารณาของ

สาขาวิชา 

** สําหรับผูท่ีจัดสงเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) และใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใหคณะฯ เรียบรอยแลว มิตองนํามาสงในวันสอบสัมภาษณ ** 

 

 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

- 00831001104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร         จํานวน  50  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 
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  (3) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 25% 

 2.     สอบสัมภาษณ 

- 00831001101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช      จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 25% 

 2.     สอบสัมภาษณ 

- 00831001102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา              จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 69 ชีววิทยา คาน้ําหนัก 25% 

 2.     สอบสัมภาษณ 

- 00831001103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                          จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 30% 

  (2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 30% 

  (3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 40% 

 2. สอบสัมภาษณ 
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการเด็กดี อยากเรียน  

- 00831001202 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ         จํานวน  17  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 25% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831001205 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                  จํานวน  23  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 25% 
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  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831001203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                        จํานวน  33  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 20% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 30% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831001201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา              จํานวน  43  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 20% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 20% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 30% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

   2.   สอบสัมภาษณ 

- 00831001204 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

    จํานวน  33  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 
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  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 20% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 30% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

   2.   สอบสัมภาษณ 

- 00831001208 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว                  จํานวน  27  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 20% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 30% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 30% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 20% 

            2.   สอบสัมภาษณ 

- 00831001209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน                          จํานวน  22  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 25% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

   2.   สอบสัมภาษณ 

- 00831001207 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร              จํานวน  23  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 
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  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 25% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 25% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 25% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 25% 

   2.    สอบสัมภาษณ 

- 00831001206 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                   จํานวน  18  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก 20% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก 20% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก 30% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก 30% 

 2. สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาการจัดการ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 12.00 น.  

สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา   

    (กรณีท่ีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

       www.reg.su.ac.th 

หมายเหตุ : ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณแตงกายชุดนักเรียนตามแบบของโรงเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหรือชุดนักศึกษา 

                                   กรณีผูมีสิทธิ์สัมภาษณลําดับสุดทายคะแนนเทากัน คณะวิทยาการจัดการมีความประสงครับท้ังหมด 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร              จํานวน  260  ค น 

- 00831001310 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ

ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

  (5) วิชา 49 ฟสิกส* 

  (6) วิชา 59 เคมี 

  (7) วิชา 69 ชีววิทยา 

  (8) วิชา 99 วิทยาศาสตรท่ัวไป* 

 หมายเหตุ *วิชา 49 ฟสิกส และ *วิชา 99 วิทยาศาสตรท่ัวไป มีวันสอบวันเดียวกัน ใหเลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 30%  

  (2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831001311 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ

ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
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  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50%  

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831001312 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส) 

- 00831001313 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

  (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

- 00831001314 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน) 

- 00831001315 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

- 00831001316 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ) 

- 00831001317 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี) 

- 00831001318 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ

ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

  (4) วิชา 89 คณิตศาสตร 2 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 30%  
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  (2.1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส   (PAT 7.1)** 

(2.2) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)** 

(2.3) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน  (PAT 7.3)** 

(2.4) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน   (PAT 7.4)** 

(2.5) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)** 

(2.6) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)** 

(2.7) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)** 

  หมายเหตุ ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาภาษาเทานั้น 

 2. สอบสัมภาษณ 

- 00831001331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการ  

                      ออกแบบเว็บและส่ือโตตอบ     จํานวน  50  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ

ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (4) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (5) วิชา 69 ชีววิทยา  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 10% 

  (2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 

  (3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00831001332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการ    

                      ออกแบบแอนิเมชัน                                                                     จํานวน  50  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ

ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

คาน้ําหนัก 20% 

คาน้ําหนัก 40% 
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วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (4) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (5) วิชา 69 ชีววิทยา  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 10% 

  (2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 

  (3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00831001333 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการ 

                      ออกแบบเกม                                                                             จํานวน  50  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ

ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (4) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (5) วิชา 69 ชีววิทยา  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 10% 

  (2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 

  (3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00831001302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ            จํานวน  100  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 

คาน้ําหนัก 40% 

คาน้ําหนัก 40% 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 256/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) คาน้ําหนัก 50% 

  (1) วิชา 09 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (2) วิชา 19 สังคมศึกษา  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  (4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑข้ันต่ํา 15% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 10%  

  (2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 

  (3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 12 พฤษภาคม 2562 

เวลารายงานตัว  09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 น. 

สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา   

              (กรณีท่ีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

       www.reg.su.ac.th 

                     

 

           หากปรากฎในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่ง และหาก

ตรวจสอบพบวา เอกสารท่ีใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวา

จะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

คาน้ําหนัก 40% 
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มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ทีต่ั้ง 
1. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15716, 15665, 11545 หรือ โทร. 0-2261-0531 จัดการเรียนการสอน จ านวน 13 คณะ/วิทยาลัย  คือ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม วทิยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยนื และวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

2. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ต าบลองครักษ ์อ าเภอองครักษ ์จงัหวดั
นครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21032, 21033 จัดการเรียนการสอน จ านวน 7 คณะ คือ คณะกายภาพบ าบัด 
คณะเทคโนโลยี และนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้  โดยนิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดดู 
รายละเอียดท่ี  http://dorm.swu.ac.th/ 

3. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดัสระแกว้  จดัการเรียนการสอน สาขาวิชาการจดัการภูมิสังคม วิทยาลยัโพธิวิชชา
ลยั 

4. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จงัหวดัตาก  จดัการเรียนการสอน สาขาวชิาการจดัการภูมิวฒันธรรม วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดบัปริญญาตรี คณะ/วิทยาลยั สถานท่ีเ รียน และอตัราค่าธรรมเนียม
ก าร ศึ กษ า ส าม ารถ ศึ กษ าร ายล ะ เอี ยด เพ่ิ ม เติ ม ได้ ท่ี  http://www.swu.ac.th ห รือ  http://edservice.oop.swu.ac.th ห รือ 
http://admission.swu.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 
2 ภาษา)/สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)/สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย  
(หลักสูตรนานาชาติ)/สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร    

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
จะต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย 

1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3   ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภำษำอังกฤษท่ีมีอำยุไม่เกินสองปี โดยยื่นผลกำรสอบ IELTS ผลสอบรวมไม่น้อยกว่า 5.0  (เฉพาะ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)) 

1.4 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปี 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียด
แนบท้ำย 

1.5 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปี 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1  ผลสอบภำษำอังกฤษที่มีอำยุไม่เกินสองปี โดยยื่นผลกำรสอบ IELTS ผลสอบรวมไม่น้อยกว่ำ 5.0 (เฉพาะสาขาวิชา

วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ(หลักสูตร
นานาชาติ)) และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) 

3.2 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4 ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิศวกรรมศำสตร์  

มศว องครักษ์ 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ   ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่วกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
งำนบริกำรกำรศึกษำ  คณะวิศวกรรมศำสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  22010,  22011 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์/สาขาวิชาสถิติ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 
1.2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ดังนี้ 

1) ผู้สมคัรสำขำวิชำคณติศำสตร์  ไมต่่ ากว่า 2.75  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม
ไม่ต่ ากว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2) ผู้สมคัรสำขำวิชำสถิติ  ไม่ต่ ากว่า 2.00  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.00 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหำสุขภำพอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

สาขาวชิาคณติศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18010, 18626 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 260/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
1.2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตช้ั่นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหำสุขภำพอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18612 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 261/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาชีววิทยา/สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  ให้ติดต่อที่  

สาขาวชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18201  
  สาขาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  18518 
  สาขาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร ์โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18101 
  สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18163, 18164  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 262/1043

กลับหน้าสารบัญ



 

คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  ให้ติดต่อที่  

  สาขาวชิาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18654 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 263/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพำะสำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือสำยที่เน้นทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 3.00  และมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.25 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และ วิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

สาขาวชิาคณติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  18051 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 264/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชาเคมี 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.50   
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 2 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรเล่ำเรียนและกำร

ประกอบอำชีพ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

สาขาวชิาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  18201 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 265/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 3.25  และมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาชีววิทยาไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำ

น้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ

ค่ำ น้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

สาขาวชิาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  18101 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 266/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 
2562 

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 
ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 
สาขาวชิาฟิสิกส ์ คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  18164  หรือ  0-2649-5598-9 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 267/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะวิทยำศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  18300 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 268/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 (รวม 6 ภำคกำรศึกษำ) ไม่ต่ ากว่า 2.50  

(ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ 
1.4 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 

2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ได้ด ำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ถ้ำมี) 
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ควรระบุข้อมลู หรือเอกสำรหรือรปูถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนท่ีเกี่ยวกับสำขำวิชำ 
3.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือเอกสำรที่แสดงประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ไดด้ ำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย (ถ้ำมี) 
3.4 ผลกำรทดสอบตำบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน เฉพาะสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลกัสูตร 2 ภาษา) 
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร มศว องครักษ์ 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที ่

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  27167  หรือ  081-453-8578 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 269/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 (รวม 6 ภำคกำรศึกษำ)  ไม่ต่ ากว่า 2.50  

(ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพ 
1.4 มีผลกำรสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และ O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 

และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และO-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 
และคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 

2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ท่ีได้ด ำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ถ้ำมี) 
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ควรระบุข้อมลู หรือเอกสำรหรือรปูถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนท่ีเกี่ยวกับสำขำวิชำ 
3.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือเอกสำรที่แสดงประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ไดด้ ำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย (ถ้ำมี) 
3.4 ผลกำรทดสอบตำบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน  
3.5 ใบรำยงำนผลกำรสอบ O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร มศว องครักษ์ 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เปน็ต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที ่
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  27167  หรือ  081-453-8578 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 270/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชำชีพเพื่อบริกำรด้ำนสุขภำพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม 

ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคและปัญหำสุขภำพ กำรรักษำพยำบำลในภำวะเจ็บป่วย และกำรฟื้นฟูสภำพ 
กำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลจึงประกอบด้วยกำรศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และกำรศึกษำภำคฝึกปฏิบัติใน
สถำนกำรณ์จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถำนบริกำรสุขภำพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถำนกำรณ์จริงนอกเวลำ
รำชกำรในภำคบ่ำยและดึกเพื่อให้ครอบคลุมภำรกิจซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์จะต้องปฏิบัติจริงเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำ จึงเป็นกำรศึกษำที่ต้องใช้เวลำมำกและหนัก ผู้ศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลจึงต้องมีคุณสมบัติส ำคัญ คือ นอกจำกจะต้อง
เป็นผู้มีสติปัญญำควำมสำมำรถในกำรคิด กำรตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิ กน่ำเช่ือถือ มีจิตใจอ่อนโยน มีควำม
เมตตำ มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ จึงจะสำมำรถ
ช่วยเหลือและให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง มีคุณภำพและเหมำะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยำบำลในอนำคตที่มี คุณภำพ
ส ำหรับปฏิบัติหน้ำที่สนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติก าหนด 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจ าเป็นต้องมีการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และ
ตรวจร่างกาย เพ่ือด าเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะน า
ผลการสอบดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

1) กำรตรวจร่ำงกำยจะต้องได้รับกำรรับรองจำกแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ข้อ 3.1 หน้ำ 6 และเกณฑ์กำรคัดเลือกของสำขำวิชำที่ก ำหนดไว้ 

2) กำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพต้องปกติหรือผ่ำน 
3) กำรสอบสัมภำษณ์พิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ บุคลิกภำพท่ัวไป ไหวพริบ สติปัญญำ ควำมใฝ่รู้ และควำมเช่ือมั่นในตนเอง 

กำรมีมนุษยสัมพันธ์และควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เจตคติและควำมสนใจในวิชำชีพ กำรเห็นแก่ส่วนรวม ควำม
รับผิดชอบและกำรมีน้ ำใจ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่หลักสูตร/สำขำวิชำที่ก ำหนด 
2.2  ผลกำรตรวจร่ำงกำยผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนด ดังน้ี 

1) ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย (ตำมที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องโรคติดต่อและอำกำรส ำคัญ) 
3) โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3.1) โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

3.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.3) โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
3.4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
3.5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

2.3 กำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพต้องปกติหรือผ่ำน 
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่หลักสูตรก ำหนด 
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3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/สอบสัมภาษณ์ 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย   

1) บัตรประจ ำตัวประชำชน  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง) 
2) ทะเบียนบ้ำน  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง) 
3) ใบระเบียนกำรศึกษำ (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง) 
4) ใบรำยงำนผลกำรสอบ GAT/PAT และใบรับรองผลกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปี 2562 ตำมองค์ประกอบ 
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง)  

3.2 ผู้เข้ำสอบจะต้องช ำระค่ำทดสอบทัศนคติต่อวิชำชีพ คนละ 200 บำท 
3.3 ให้น าผลการตรวจร่างกาย (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า) โดยใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำย
จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชนเท่ำนั้น ระบุดังน้ี 

1) ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย (ตำมที่ระบไุว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องโรคติดต่อและอำกำร

ส ำคัญ) 
3) ไม่เป็นโรคไม่ตดิต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

- โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคมุได ้(โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
- โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนท ำให้เกิดพยำธสิภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
- ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
- โรคติดสำรเสพตดิให้โทษ 
- มีปัญหำทำงจิตเวช ได้แก่ โรคจติ โรคประสำทรุนแรง โรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึงปัญหำทำงจติเวชอื่นๆ อัน

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์  
4) ผลกำรตรวจปสัสำวะ (UA) 
5) ผลกำรตรวจเลือด CBC 
6) ผลกำรตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg, Anti-HBs) 
7) ผลกำรตรวจภมูิคุ้มกันโรคสุกใส 

3.4 ผลกำรอ่ำนฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ท่ีถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภำษณ์) ที่ลงนำมรับรองโดยแพทย์จำก
โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน 
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4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562   

 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

 มศว องครักษ์ 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบทัศนคติต่อวิชำชีพ 
12 พฤษภำคม 2562 
08.00 – 08.30 น. 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 

สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ   ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่วกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่ 

งานบริการการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   โทร. 0-2649-5000 ต่อ  21800 หรือ 21821  หรือ  089-922-2549 
 
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเปน็เท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึน้ภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์
การศึกษา 
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คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.3 ไม่มีปัญหำด้ำนพฤติกรรมและทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำร่วมกับผู้อื่น 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ

และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ประวัติและผลงำน ที่เกี่ยวข้องหรอืสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่สมัคร (ถ้ำมี) 
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

3. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ   ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่วกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 
ฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ  
สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16283, 16284 
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คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ตำมองค์ประกอบ 
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 

2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 
ฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ   
หัวหน้าสาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร ์ โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ  16304 , 16305 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 275/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ **รับเฉพำะสำยศิลป์ 
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ควรมีควำมรู้พื้นฐำนทำงคอมพิวเตอร์ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
ฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513   หรือ  
สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร ์ โทร. 0-2649-5577 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 276/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ตำมองค์ประกอบ 
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 

2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 
3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 
ฝ่ำยวิชำกำร  คณะมนุษยศำสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ สำขำวิชำภำษำเพื่ออำชพี (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะมนุษยศำสตร์  
โทร. 0-2649-5000 ต่อ  16265 , 16287, 16250 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 277/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  

 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ตำมองค์ประกอบ 
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 

2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 
3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและลงนามรับรอง) 

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที ่
ฝ่ำยวิชำกำร  คณะมนุษยศำสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ สำขำวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร (นำนำชำติ) โทร. 0-2649-5000  
ต่อ 16208, 16243 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 278/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ตำมองค์ประกอบ 
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 

2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 
3 เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและลงนามรับรอง) 

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ในข้อ 6 หน้ำ 6 – 7 
3.2 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4 ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่ ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513   
หรือ สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) โทร. 0-2649-5000 ต่อ  16231 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 279/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีควำมประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีตอ่กำรเรียนวิชำเอก มรี่ำงกำยและจิตใจสมบรูณ์ สำมำรถท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ประวัติและผลงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับวิชำเอกท่ีสมัคร (ถ้ำม)ี  และเอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วนั  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

ฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ  โทร. 0-2649-5000  
สาขาวชิาภาษาจีน ต่อ 16269 
สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น ต่อ 16275 
สาขาวชิาภาษาเกาหล ีต่อ 16273 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 280/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีควำมประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีตอ่กำรเรียนสำขำวิชำ มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ สำมำรถท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562  และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

ฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ 
สาขาวชิาภาษาไทย (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  16239  

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 281/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75 และมี

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 3.25  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีทัศนคติและควำมประพฤตดิีตรงตำมแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพครูที่ก ำหนดโดยคุรุสภำ  
1.5 มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเปน็ครูตรงตำมแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพครูที่ก ำหนดโดยคุรสุภำ 
1.6 มีทักษะในกำรสื่อสำรเหมำะสมกบัวิชำชีพครู 
1.7 มีร่ำงกำยและจิตใจสมบรูณ์ สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
1.8 มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 
ฝ่ำยวิชำกำร  คณะมนุษยศำสตร์  โทร. 0-2649-5513  หรือ  
สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  16270  

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 282/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.3 มีควำมประพฤติดี  มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ 
1.4 มีบุคลิกภำพและลักษณะที่เหมำะสมที่จะน ำควำมรู้ทำงจิตวิทยำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ประวัติและผลงำนของผูส้มัคร (ถ้ำมี)  

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะมนุษยศำสตร์  
มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5513  
สาขาวชิาจติวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  16232 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

เล่ำเรียนและกำรประกอบอำชีพ 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 

2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่ได้ด ำเนินกำร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) 
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 โครงงำนวิทยำศำสตร์ทีไ่ด้ด ำเนินกำร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่แวดล้อมและทรัพยากร) 
3.3 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)  ควรระบุข้อมลู หรือเอกสำรหรือรปูถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ

สำขำวิชำ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ (คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ  ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูล
ที่เป็นส าเนา หรือภาพถ่ายเท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง (ให้เขียน ชื่อ นามสกลุ 
คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสญูหาย) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  

ฝ่ำยวิชำกำร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  11308 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกสำขำวิชำ 
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 3.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

เล่ำเรียนและกำรประกอบอำชีพ 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 

2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)  ควรระบุข้อมลู หรือเอกสำรหรือรปูถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ

สำขำวิชำ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ (คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ  ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูล
ที่เป็นส าเนา หรือภาพถ่ายเท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง (ให้เขียน ชื่อ นามสกลุ 
คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสญูหาย) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นตน้ไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที ่ 

ฝ่ำยวิชำกำร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  11308 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำม

องค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีควำมประพฤติดี  มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ 
1.5 มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสมกับกำรเป็นครู 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO)  
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำน 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะศึกษำศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์   
โทร. 0-2649-5000  ต่อ 15562 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต/วิชาเอกการศึกษาพิเศษ/วิชาเอก
จิตวิทยาและการแนะแนว/วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา/วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา/วิชาเอกการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตช้ั่นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไมต่่ ากว่า 3.00 
1.3 มีผลกำรสอบ มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำม

องค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีควำมประพฤติดี  มรี่ำงกำยและจิตใจสมบรูณ ์
1.5 มีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสมกับกำรเปน็คร ู

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO)  
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำน 
3.3 ผู้สมัครต้องน ำคะแนน 9 วิชำสำมัญ ที่ตรงกับวิชำเอกที่ 2 (วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ  

สังคมศึกษำ) ท่ีต้องกำรสมัครมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะศึกษำศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศ ให้ติดต่อได้ที่ งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์  
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11122 
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คณะพลศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำ  

หนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีโรคประจ ำตัว หรือไม่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำย ควำมพิกำรทำงสำยตำ 

(ตำบอด) หรือควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ 
1.5 มีควำมประพฤติดี  อยู่ในศีลธรรม มีระเบยีบวินัย 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป 

ของผู้มีสิทธิสมัคร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ  
3.3 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถทำงกำรกีฬำอื่นๆ (ถ้ำมี) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะพลศึกษำ 
 มศว องครักษ์ 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เวบ็ไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  

งานบริการการศึกษา  คณะพลศึกษา  โทร. 0-2649-5072  หรือ  0-2649-5000  ต่อ  22509  และ  22516 
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คณะพลศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการประจ าภาควิชา หากมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมขณะที่ศึกษา โดยมีเอกสารประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจาก
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ รับรอง  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีควำมสำมำรถด้ำนกิจกรรมนันทนำกำร 
(2) ได้เข้ำร่วมโครงกำรตำ่งๆ  ท่ีเป็นกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสถำนศึกษำและต่อสังคม 
(3) เป็นผู้ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรตใิห้เป็นผู้ทรงคณุค่ำด้ำนกจิกรรมนนัทนำกำร 

1.4 มีอำยุไมเ่กิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
1.5 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์  ไมเ่ป็นโรคติดต่อรำ้ยแรง  ไมม่ีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยหรือควำมพิกำรทำงสำยตำ อันจะเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ  โดยมีควำมเห็นของแพทย์ประกอบ 
1.6 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี  อยู่ในศีลธรรม  มีระเบียบวินัย 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ตำมองค์ประกอบ ค่ำ

น้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถหรือผลงำนด้ำนต่ำงๆ (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด) 
3.3 ใบรับรองแพทยแ์สดงผลกำรตรวจรำ่งกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป

ของผู้มีสิทธิสมคัร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย  และเกณฑ์คุณสมบัตเิฉพำะสำขำวิชำ  
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะพลศึกษำ 
 มศว องครักษ์ 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ  ถา้ผู้สมัครมีข้อสงสยัเกี่ยวกับข้อมูลหรือปญัหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ระบุไวใ้นประกาศฯ  ใหต้ิดต่อที่ 
งำนบริกำรกำรศึกษำ  คณะพลศึกษำ  โทร. 0-2649-5072  หรือ  0-2649-5000  ต่อ  22509  และ  22516 
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คณะพลศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบทำ้ย 
1.4 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยหรือควำมพิกำรทำงสำยตำ อันจะเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ 
1.5 มีควำมประพฤติดี อยู่ในศลีธรรม มีระเบยีบวินัย 
1.6 มีบุคลิกภำพ เจตคติ และคุณลักษณะเหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนในวิชำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป

ของผู้มีสิทธิสมคัร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คณุสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ  
3.3 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถหรือผลงำนทำงกำรกีฬำ หรือกิจกรรมทำงสุขภำพ 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะพลศึกษำ 
 มศว องครักษ์ 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผูส้มัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  ให้ติดต่อที่  

งานบริการการศึกษา  คณะพลศึกษา  โทร. 0-2649-5072  หรือ  0-2649-5000  ต่อ  22509  และ  22516 
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คณะพลศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขชุมชน/ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือสอบเทียบได้ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ  
ก ำลังศึกษำในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 และจะส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ  ไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีโรคประจ ำตัว หรือไม่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำย ควำมพิกำรทำง

สำยตำ (ตำบอด) หรือควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ 
1.5 มีควำมประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบค่ำ

น้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ใบรับรองแพทยแ์สดงผลกำรตรวจรำ่งกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
ของผู้มสีิทธสิมคัร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คณุสมบตัิเฉพำะสำขำวิชำ  
3.3 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถหรือผลงำนทำงกำรกีฬำ หรือกิจกรรมทำงสุขภำพ 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

คณะพลศึกษำ 
 มศว องครักษ์ 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหตุ   ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ท่ีไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  ให้ติดต่อท่ี  
งานบริการการศึกษา  คณะพลศึกษา  โทร. 0-2649-5072  หรือ  0-2649-5000  ต่อ  22509  และ  22516 
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คณะกายภาพบ าบัด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด/สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 เป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณท์ั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือมีควำมผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด เป็นสำขำวิชำที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำจะต้องท ำกำรศึกษำอย่ำงหนัก แม้เมื่อเป็นนักกำยภำพบ ำบัด
แล้วก็ต้องรับภำระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหนักต่อไป ด้วยเหตุนี้สุขภำพของผู้ที่จะเข้ำรับกำรศึกษำจึงเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่ง ฉะนั้นเพื่อ
จะให้ได้นักกำยภำพบ ำบัดในอนำคตที่มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ส ำหรับปฏิบัติหน้ำที่สนองควำมต้องกำรของ
ประเทศชำติตำมสภำพของสังคมและชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คณะกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง
จ ำเป็นต้องมีกำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพ สอบสัมภำษณ์ และมีใบรับรองแพทย์ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์
สมัครตามประกาศฯ ข้อ 3.1 หน้า 6 และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสาขา ข้อ 1.4 หน้า 27 พร้อมผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก 
(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ ไปยื่นในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ เพื่อด ำเนินกำร
ตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้ำศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  เป็นสำขำวิชำที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำจะต้องท ำกำรศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรียน กำรฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร และในสถำนกำรณ์จริงโดยเน้นชุมชน ซึ่งผู้เรียนต้องท ำกำรศึกษำอย่ำงหนัก แม้เมื่อเป็นนักส่งเสริมสุขภำพ
แล้วก็ต้องรับภำระหนักในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชน ผู้ศึกษำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพจึงต้องเป็นผู้ที่มี
สติปัญญำ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภำพน่ำเช่ือถือ และมีควำม
สมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อให้เป็นนักส่งเสริมสุขภำพที่มีคุณภำพตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม และประเทศชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทดสอบทำงจิตวิทยำสอบสัมภำษณ์ 
และมีใบรับรองแพทย์ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ตามประกาศฯ ข้อ 3.1 หน้า 6 และเกณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาขา ข้อ 1.4 หน้า 27 พร้อมผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสอบ
สัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ ไปยื่นในวันทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อด ำเนินกำรตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้ำศึกษำที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
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2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ   

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน 
2.3 กำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพต้องปกติหรือผ่ำน 
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/ทดสอบทางจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์ 
นอกจำกเอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง)  
ให้น าผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้ไปด้วย (ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า) 
3.1 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรอืโรงพยำบำลของเอกชน 
3.2 ผลกำรอ่ำนฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภำษณ์) ที่ลงนำมรับรองโดยแพทย์จำก

โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน 

4. เอกสารการรายงานตัว  
นอกจำกเอกสำรตำมก ำหนดกำรในตำรำงกิจกรรมกำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิตแล้ว ในวันเปิดภำคเรียนนิสิตใหม่สำขำวิชำ

กำยภำพบ ำบัด จะต้องยื่นหนังสือหรือเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ำยวิชำกำรคณะกำยภำพบ ำบัด 

5. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะกำยภำพบ ำบัด 

 มศว องครักษ์ 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบ าบัด โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27307, 27332 
สาขาวชิากายภาพบ าบดั  นำยอนุศักดิ ์ สวัสดี  โทร. 083-237-8627 
สาขาวชิาการส่งเสรมิสุขภาพ  นำยปกครอง แดนนอก  โทร. 083-237-8627 
หรือ  http://healthsci.swu.ac.th 
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http://healthsci.swu.ac.th/


คณะเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.30 และ

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะเศรษฐศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
คณะเศรษฐศาสตร์  โทร. 0-2169-1004, 02-649-5000 ต่อ 15550 
หรือติดต่อ  นางสาววัชรยีา อารุณ  นักวิชาการศึกษา  โทร. 0-2169-1004, 0-2649-5000 ต่อ 12230 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.30 และ

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4 ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วนั  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะเศรษฐศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
คณะเศรษฐศาสตร์  โทร. 0-2169-1004, 02-649-5000 ต่อ 15550 
หรือติดต่อ  นางสาววัชรยีา อารุณ  นักวิชาการศึกษา  โทร. 0-2169-1004, 0-2649-5000 ต่อ 12230 
* ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องเรียน Pre-English และ Pre-Maths โดยมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 8,000 บำทและเริ่มจ่ำยได้ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2562 
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คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำ

น้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนสำขำวิชำประวัติศำสตร์ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะสังคมศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
ภาควิชาประวตัิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  โทร. 0-2649-5160 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 296/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.30  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดใน

รำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีควำมสนใจและมีใจรักในงำนอำชีพ 
1.5 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนในวิชำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับสำขำวิชำ 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะสังคมศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
ภาควิชาสังคมวิทยา  คณะสังคมศาสตร์    โทร. 0-2649-5000  ต่อ  15570  หรือ  15571 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 297/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดใน

รำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีควำมสนใจและมีใจรักในงำนอำชีพ 
1.5 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนในวิชำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะสังคมศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
ภาควิชาสังคมวิทยา  คณะสังคมศาสตร์    โทร. 0-2649-5000  ต่อ 11745 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 298/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง/วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์/วิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดใน

รำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะสังคมศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  

ภาควิชารัฐศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร์    โทร. 0-2649-5000  ต่อ  15585  หรือ  15547 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 299/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.25  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดใน

รำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนสำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะสังคมศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  
ภาควิชาภูมิศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร ์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  15540 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 300/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75 และมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 
รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.75 

1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 

1.4 มีควำมศรัทธำและมีใจรักในงำนวิชำชีพ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะสังคมศำสตร์ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ:  ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ 
ภาควิชาสังคมวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  โทร. 0-2649-5000  ต่อ  15543 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 301/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำทีก่ ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
1.4 มีแฟ้มสะสมงำนน ำเสนอในวันสอบสัมภำษณ์ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนัก

ร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรบัรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ

สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ  
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ  ดังนั้น

ผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นส าเนา หรือ ภาพถ่าย เท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง  
(ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย) 
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต:ุ 1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ  ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่  cosci@swu.ac.th 
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย  
1.4 ต้องเป็นผู้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชำเอกคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสื่อสำร อำทิ กำรพัฒนำแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ กำรออกแบบ

ระบบคอมพิวเตอร์ 
1.5 มีแฟ้มสะสมงำนน ำเสนอในวันสอบสัมภำษณ์  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรบัรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ

สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ  
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ  ดังนั้น

ผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นส าเนา หรือ ภาพถ่าย เท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง  
(ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย) 
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต:ุ 1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ  ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่  cosci@swu.ac.th  
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่อ
งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตช้ั่นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 เป็นผู้มีควำมสนใจด้ำนภำพยนตร์ ด้ำนศิลปะกำรวำด กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย กำรแต่งหน้ำ กำรออกแบบฉำกหรือกำร

ออกแบบอื่นๆ  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรบัรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับสำขำวิชำ และ

กิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ  
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ  ดังนั้น

ผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่ เป็นส าเนา  หรือ ภาพถ่าย เท่านั้น) ให้ เก็บข้อมูลที่ เป็นตัวจริงไว้ เป็นเกียรติประวัติ 
ของตนเอง (ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย) 
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ 1. ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขอ้มูลหรือปัญหำอื่น ๆ  ที่ไม่ระบุไวใ้นประกำศฯ  สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่  cosci@swu.ac.th   
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว/วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ/วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำร หรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรม และผลงำนที่เกี่ยวกับ

สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ  
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้น

ผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นส าเนา หรือภาพถ่าย เท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง 
(ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 

 มศว ประสำนมิตร 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต:ุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ  ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่  cosci@swu.ac.th 
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วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) /สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ 

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  
ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 

2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 
3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ใบสมัครภำษำอังกฤษ ตำมแบบของมหำวิทยำลัย แบบ ตรี 6 / B 6 ดำวน์โหลดท่ี www.admission.swu.ac.th 
3.3 เรียงควำมแสดงควำมตั้งใจในกำรสมัครเรียนเป็นภำษำอังกฤษ  (Statement of Purpose) ตัวพิมพ์ควำมยำวไม่เกิน 

1 หน้ำกระดำษ เอ 4 ตัวอักษร Times New Roman ขนำด 12 
4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 
17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  

เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   
11 พฤษภำคม 2562    

วิทยำลัยนำนำชำติฯ 
 มศว ประสำนมิตร 

08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสมัภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ 1.ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  
  1.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรภำคบริกำรและกำรท่องเท่ียวอยำ่งยั่งยืน (หลักสูตรนำนำชำติ) ภำคปกต ิภำคเรียนละ 60,000  บำท   

1.2 สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) ภำคปกติ ภำคเรียนละ 50,000 บำท 
  โดยไม่รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  และค่ำใช้จำ่ยในกำรไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 

2. ผู้ที่ผำ่นกำรคัดเลอืกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องเรียน Pre college ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2562 โดยมีค่ำใช้จำ่ยประมำณ 20,000 บำท 
3.ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรอืปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ วิทยาลัยนานาชาติฯ  โทร.  0-2260-2067  
หรือ 0-2259-4754  ถึง 55 
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า  2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพช่ำงอัญมณีและเครื่องประดับ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 ผลกำรทดสอบตำบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน  

(เฉพำะสำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

 มศว ประสำนมิตร 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  ให้ติดต่อที่สำขำวิชำอญัมณีและเครื่องประดับ   

วิทยำลยัอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  โทร.  0-2649-5000 ต่อ 12622 
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)/ 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ากว่า  2.50 
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ ำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน

และกำรประกอบอำชีพช่ำงอัญมณีและเครื่องประดับ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

 มศว ประสำนมิตร 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ  ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ  ให้ติดต่อที่สำขำวิชำแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง  
/สำขำวิชำผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ วิทยำลยัอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  โทร.  0-2649-5000 ต่อ 12622 
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คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด/วิชาเอกการเงิน/วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวโรงแรม (เอกคู่)/สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.50  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดใน

รำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ท่ีก ำหนด 
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562    
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 

 มศว ประสำนมิตร 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 
หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่  

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม   โทร. 0-2649-5000  ต่อ  11756  
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ  
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบค่ำ

น้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนสำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.4 มีคะแนนสอบ  GAT/PAT ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ  

ค่ำน้ ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ ำ ที่ก ำหนด 
2.5 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) 
2.6 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำก ำหนด 

3. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและลงนำมรับรอง) 
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำร หรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรม และผลงำนที่เกี่ยวกับ

สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ  
(คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัคร

ต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นส าเนา หรือภาพถ่าย เท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง(ให้เขียน ชื่อ 
นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ ก ากับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย) 

4. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
วนั  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที่ 

17 - 29 เมษำยน 2562 รับสมัคร  
เว็บไซต์ ทปอ. 9 พฤษภำคม 2562 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์   

11 พฤษภำคม 2562   
คณะศิลปกรรมศำสตร์  

มศว ประสำนมิตร 
08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 17 พฤษภำคม 2562   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ เว็บไซต์ ทปอ. 
21–24 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ 

ในวันประกำศผลสอบ 

หมายเหต ุ ถำ้ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ   ให้ติดต่อที่ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
โทร. 0-2649-5496-7  หรือ 0-2649-5505 ต่อ 110, 122 และ 147 
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คณะพยาบาลศาสตร์

มศว 001 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 50 20 100

คณะกายภาพบ้าบัด

มศว 002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 20 30 10 10 10 20 100

มศว 003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 20 30 10 10 10 20 100

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มศว 004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ

10 10 20 20 20 20 100

มศว 005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 10 10 20 20 20 20 100

มศว 006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)

10 10 20 20 20 20 100

มศว 007 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 

(หลักสูตร 2 ภาษา)

50 50

คณะวิทยาศาสตร์

มศว 008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 35 20 35 100

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

20 30 10 20 20 100

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

20 30 10 20 20 100

มศว 010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 10 70 10 10 100

มศว 011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10 10 20 10 10 40 100

มศว 012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 10 10 15 20 35 100

มศว 013 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 5 5 15 15 20 40 100

มศว 014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 5 5 40 20 45 20 100

มศว 015 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 30 10 15 15 15 15 100

มศว 016 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 50 30 PAT 1 = 25
PAT 5 = 30

100

มศว 017 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10 10 10 30 PAT 5 = 30 10 30 30 100

มศว 018 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 10 20 10 PAT 5 = 30 50 40 100

มศว 019 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 10 10 30 PAT 5 = 30 10 30 45 100
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แต่
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วิช
าP

AT
(%

)

วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

มศว 009

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 311/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

มศว 020 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 10 25 10 20 30 PAT 1 = 20
PAT 2 = 23
PAT 5 = 30

10 25 10 25 10 25 100

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มศว 021 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 20 20 30 100

มศว 022 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 30 20 20 30 100

มศว 023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 20 20 30 100

มศว 024 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 20 20 30 100

มศว 025 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 30 20 20 30 100

มศว 026 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 20 20 30 100

มศว 027 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

30 20 20 30 100

มศว 028 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม

30 20 20 30 100

มศว 029 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
(หลักสูตร 2 ภาษา)

30 20 20 30 100

มศว 030 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(หลักสูตร 2 ภาษา)

30 20 20 30 100

มศว 031 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ต
และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

30 30 20 20 100

มศว 032 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

30 30 20 20 100

มศว 033 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

30 20 20 30 100

คณะพลศึกษา

มศว 034 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 30 25 25 20 100

มศว 035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย

20 10 10 15 10 10 15 10 100

มศว 036 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- อนามัยส่ิงแวดล้อม

20 15 15 15 15 20 100

มศว 037 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- สาธารณสุขชุมชน

20 15 15 15 15 20 100
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 312/1043
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

มศว 038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20 15 15 15 15 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
เลือกสอบชีววิทยา

20 30 10 10 10 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

เลือกสอบวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
20 30 10 10 10 20 100

คณะวัฒนธรรมสิ งแวดล้อมและการท่องเที ยวเชิงนิเวศ

มศว 040 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

20 15 15 25 25 100

มศว 041 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

30 20 20 30 100

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

50 30 10 20 10 20 20 20 10 20 100

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

50 30 10 20 10 20 20 20 10 20 100

มศว 043 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 30 20 30 20 100

มศว 044 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็ก 30 20 10 20 10 10 100

มศว 045 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

50 10 10 20 10 100

มศว 046 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

50 40 50 40 100

มศว 047 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)

50 40 50 40 100

มศว 048 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 25 40 40 50 15 30 20 30 100

มศว 049 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 60 20 50 50 50 100

มศว 050 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
วิชาเอกภาษาจีน

25 55 PAT 7.4 = 30 10 10 100

มศว 051 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น

25 55 PAT 7.3 = 30 10 10 100

มศว 052 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
วิชาเอกภาษาเกาหลี

20 40 PAT 7.7 = 35 15 10 15 100

มศว 042

มศว 039
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

มศว 053 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 10 60 30 PAT 5 = 35 40 70 10 35 10 40 100

คณะศึกษาศาสตร์

มศว 054 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) 30 30 PAT 5 = 30 40 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 

เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 30 20 20 100

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู่)วิชาเอกการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 30 20 20 100

คณะสังคมศาสตร์

มศว 061 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 60 30 10 5 20 10 10 5 100

มศว 062 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

50 15 15 20 100

มศว 058

มศว 059

มศว 060

มศว 055

มศว 056

มศว 057

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 314/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

มศว 063 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)

50 15 15 20 100

มศว 064 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา

50 15 15 20 100

มศว 065 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา  (โครงการพิเศษ)

50 15 15 20 100

มศว 066 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 50 15 15 20 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
เลือกสอบ PAT 1

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง

เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาจีน

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาอาหรับ

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง

เลือกสอบภาษาบาลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาเกาหลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
เลือกสอบ PAT 1

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
เลือกสอบ PAT 2

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15 15 40 30 100

มศว 068

มศว 067

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 315/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาจีน

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาอาหรับ

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาบาลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาเกาหลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เลือกสอบ PAT 1

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาจีน

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาอาหรับ

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาบาลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาเกาหลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบ PAT 1

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15 15 40 30 100

มศว 068

มศว 069

มศว 070

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 316/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาจีน

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาอาหรับ

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาบาลี

15 15 40 30 100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาเกาหลี

15 15 40 30 100

มศว 071 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 40 20 40 100

มศว 072 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

(โครงการพิเศษ)

60 10 30 100

มศว 073 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 10 30 PAT 5 = 50 15 30 15 100

คณะบริหารธุกิจเพื อสังคม

มศว 074 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 40 20 100

มศว 075 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 40 40 20 100

มศว 076 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 50 30 20 100

มศว 077 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 50 30 20 100

มศว 078 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 50 30 20 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60 20 10 10 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น  และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60 20 10 10 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาจีน  และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60 20 10 10 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาเกาหลี  และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60 20 10 10 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60 20 10 10 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น  และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60 20 10 10 100

มศว 079

มศว 070

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 317/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาจีน  และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60 20 10 10 100

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
(เอกคู่) เลือกสอบภาษาเกาหลี  และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60 20 10 10 100

มศว 080 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม 60 20 20 100

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 30 20 10 10 15 15 100

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 30 20 10 10 15 15 100

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 20 10 10 15 15 100

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 20 10 10 15 15 100

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30 20 5 10 20 15 100

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30 20 5 10 20 15 100

วิทยาลัยนวัตกรรมสื อสารสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

50 30 20 100

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

50 30 20 100

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

50 30 20 100

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

50 30 20 100

มศว 086 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)  
วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล

50 20 30 100

มศว 085

มศว 084

มศว 081

มศว 083

มศว 082

มศว 079

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 318/1043

กลับหน้าสารบัญ
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วิทยาศาสตร์

ทั วไป

องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั นต ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที  3 รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

GAT 

(รหัส 85)

PAT (รหัส 71 - 83 )

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม

ค่าน ้า 

หนัก 

(%)

วิชาสามัญ 9 วิชา 

 ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ชีววิทยา

มศว 087 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการส่ือสารเพ่ือการท่องเท่ียว

50 20 30 100

มศว 088 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการส่ือสารเพ่ือสุขภาพ

50 20 30 100

มศว 089 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการส่ือสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม

50 20 30 100

วิทยาลัยนานาชาติเพื อศึกษาความยั งยืน

มศว 090 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  

(หลักสูตรนานาชาติ)

30 70 100

มศว 091 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ)

40 60 100

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มศว 092 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
(หลักสูตร 2 ภาษา)

25 15 25 35 100

มศว 093 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ัน ส่ิงทอ และเคร่ืองตกแต่ง 

(หลักสูตร 2 ภาษา)

30 30 40 100

มศว 094 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(หลักสูตร 2 ภาษา)

50 PAT 4 = 30 50 40 100

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มศว 092 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)

30 20 25 25 100

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 319/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 320/1043

กลับหน้าสารบัญ



1 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 GAT PAT  

9 2562 3  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม  และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.   คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัร  
  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   
ทั้งนี้   ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น    
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 5 ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ)        
   1.2  ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว 
  1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ   
  1.4  เป็นผู้ที่มคีวามประพฤติด ี  
 
2.   ปฏทินิด าเนนิการ  
 

กิจกรรม ก าหนดการ 
รับสมัครทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)    

17-29 เมษายน 2562 

ช าระเงินค่าสมัคร 17-29 เมษายน 2562 
สมาคม ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และให้ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยัน
สิทธิ์ ในระบบ TCAS  ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com 

9 พฤษภาคม 2562 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สอบสัมภาษณ์ ณ  วิทยาเขต/คณะ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ 

14  พฤษภาคม 2562 

สอท. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com 

17  พฤษภาคม 2562 

ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาและ
ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที ่1/ 2562 

ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต์ของงาน
ทะเบียนการศึกษาแตล่ะวิทยาเขต  
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3.  วิชาทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืก 
  ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขยีนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)  (สอบวนัที ่    
23-26 กมุภาพนัธ ์2562 ) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบวนัที ่16-17 มนีาคม 2562)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ซ่ึงจัดสอบ
โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เท่านัน้  โดยมีวิชาดงันี ้
 

วชิาความถนดัทัว่ไป และความถนดัทางวชิาชพีและวชิาการ 
สอบวนัที ่23-26 กมุภาพนัธ ์2562  

วชิาสามญั 9 วชิา 
สอบวนัที ่16-17 มนีาคม 2562 

รหสั ชือ่วชิา รหสั ชือ่วชิา 
85 GAT ความถนัดทั่วไป 09 ภาษาไทย 

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 19 สังคมศึกษา 
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ 29 ภาษาอังกฤษ 
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์ 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 49 ฟิสิกส ์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพคร ู 59 เคม ี
76 PAT 6 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร ์ 69 ชีววิทยา 
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรัง่เศส 89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) 
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น   
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน   
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ   
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาล ี   
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหล ี   

 

  หมายเหต ุ ผูส้มคัรตอ้งมผีลคะแนนครบทกุวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  และมคีะแนนขัน้ต า่ในวชิาที่   
คณะ/สาขาวชิาก าหนด  หากไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไข คะแนนของผูส้มคัรจะไมถ่กูน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  
 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร   
  4.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หาดใหญ)่ 

  1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75  
   2.  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีรายละเอียด
ดังนี้  คือ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมรวมกัน  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

  4.2 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)  
  1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00   

   2. รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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  4.3 คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)  
    1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75   
     2. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
    3. มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ังตอ่ไปนี้ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต ่ากว่า 2.75 
      4. มีสุขภาพสมบรูณแ์ข็งแรง ไม่เปน็ตาบอดสีทัง้สองข้างอย่างรุนแรงและไม่มคีวามบกพร่องทางการ 
ได้ยินแบบถาวรที่เปน็อุปสรรคตอ่การศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เปน็หลักฐานไปยื่นในวนัสอบสัมภาษณ์) 
  4.4   คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) 
     1.  นักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
     2.  นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
 

  4.5   คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) 
    1.  เป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์   

     2. ไม่เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐในหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562   

    3.  ต้องมีคณุสมบตัิที่จะเข้ารับราชการได้หลงัจากจบการศึกษาแล้ว  
    4. ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถท าสญัญาเข้ารับราชการได้ และต้องท างานรับราชการเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรฐับาลกับมหาวิทยาลัย 
    5. ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

      5.1  ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี  
    5.2  ความสามารถในการฟังเสยีง และการทรงตัว 
    5.3  ความสามารถในการใช้อวัยวะ มือ เท้า แขน ขา และกระดูกสันหลงั 
    5.4  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท 

     5.5  ความสมบูรณ์และความสามารถในการท างานของอวัยวะภายในต่างๆ  อาทิ เช่น  ตบั  
      ไต  ปอด  สมอง  ต่อมไร้ท่อ  ฯลฯ 
 

  4.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) 
      1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
   2. รับเฉพาะผูเ้รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

  4.7 คณะศลิปศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
      1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 2 สาขา ไดแ้ก่ 
ภาษาไทยประยุกต์ และ ภาษาจีน 
         3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    - เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า 
2.50 และต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรยีนในกลุ่มสาระไม่ต ่ากว่า 2.75 
    - การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใชภ้าษาอังกฤษ หากไม่ผ่าน
เกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ ์
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  4.8 คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่) 
      1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับเฉพาะผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 12 หน่วยกิต   
    3.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
 

  4.9 คณะการแพทยแ์ผนไทย (หาดใหญ)่ 
      1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
จ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     3.   ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ หรือ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 

 4.10 คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) 
     1.  รับผู้ทีเ่รยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์เมื่อจบหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     2.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     3.  ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะ
ตาบอดสีขั้นรุนแรง”  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลตรวจจะต้อง
ไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

  4.11  วทิยาลยันานาชาต ิ(หาดใหญ)่ 
        1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
      2.  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ  
กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ)  หรือ กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา 
  3.  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เฉพาะหลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศิลปกรรม   
 

   4.12 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน(หาดใหญ่) 
        1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
      2.  รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจ านวนหน่วยกิต ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้คือ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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   4.13 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) 
       1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิชาเอกเคมี, 
วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกฟิสิกส์ รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ  ต้องมีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    3.  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา  
      -  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      -  มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
    4.  วิชาเอกพลศึกษา รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    ต้องมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและมีใบรับรองความสามารถด้านกีฬา การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมินความสามารถทางด้านกีฬาจาก
เอกสารใบรับรองและบุคลิกภาพโดยรวม 
    5.  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการศึกษา และจิตบริการตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
    6.  วิชาเอกจติวทิยา อยู่ระหว่างด าเนนิการเปลี่ยนชื่อเป็น “แขนงจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว”  
(ครู 4 ปี)   รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) หรือ
เทียบเท่า   มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หรือเทียบเท่า การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากพฤติกรรมกล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพ
เหมาะสม โดยจะมีการทดสอบ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
     7.  วิชาเอกภาษาไทย  
        -  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต   
        -  ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะก าหนดไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ในรอบการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
     8.  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
        -  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า 
2.50 และต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระไม่ต ่ากว่า 2.75 
        -  การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่
ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 

  4.14 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ปตัตาน)ี 
          1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุม่สาระการเรียนรู้ดงันี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 
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  4.15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) 
      1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
  2.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับผู้ที่ เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและราย วิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  หรือ ต้องศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
   4.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 3 สาขา 
ได้แก่ บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาและศาสนา 
 

 4.16  คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
  1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ทุกหลักสูตร 
 

 4.17 คณะวทิยาการสือ่สาร (ปตัตาน)ี 
  1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
  2.   สาขาวิชานิเทศศาสตร ์และ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ื่อ รับผูส้ าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
  3.    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ หรือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลกัสูตรที่เกีย่วข้อง 
 

 4.18 คณะรฐัศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
  1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50  
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ทุกหลักสูตร 
 

 4.19 คณะพยาบาลศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
    1. เป็นผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

   2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือ 
เอกชน โดยน าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
 4.20 คณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (ภเูกต็) 
   1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.50     
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือผูท้ีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา 
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 4.21 คณะวเิทศศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (ภเูกต็) 
   1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.50     
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกประเภทวิชา 

 

 4.22 คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (ภเูกต็)  
  1.   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  

คณิตศาสตร์ ที่เรียนกลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ไม่ต ่ากว่า 2.50  
   2.  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โดย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ไม่ต ่ากว่า 2.25   ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่อไปนี ้  
    2.1 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม ไดแ้ก่ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  
     2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

 4.23 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) 
       1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลักสูตรนานาชาติ)  ผู้ที่เข้าศึกษา 
จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์  
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่ข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือศิลป์ – ค านวณ  
           3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  รับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา 
 

 4.24 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม (สรุาษฎรธ์าน)ี  
  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเคมี
เพื่ออุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และสาขาวิชาทรัพยากร
ประมง  รับผู้ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ต้องเป็น
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
   2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ประเภทวิชา/หลักสูตร เกษตรศาสตร์   และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   3. สาขาวิชาทรัพยากรประมง   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภท
วิชา/หลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า  และ ประมง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
   4. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รับผู้ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้อง
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)        
ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  
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22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
 

 4.25  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ (สรุาษฎรธ์าน)ี 
    1. สาขาพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) 
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ กลุ่มการเรียนศิลปะศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) หรือ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   2. สาขาพัฒนาธุรกิจ รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา/
หลักสูตรพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   3. สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาองักฤษการสื่อสารทางธุรกิจ  และสาขาวิชา
การจัดการรฐักิจ รบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรอื โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
 

 4.26 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ (ตรงั) 
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
  2. สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง   
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือกลุ่มการเรียน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ)  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  รวมกันไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
  3. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
การจัดการ 
 

 4.27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)  
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   กลุ่ม
การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

   หมายเหต ุหากผูส้มคัรเขา้ศกึษามคีณุสมบตัทิางการศกึษาไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดและ/หรอื
สมคัรผดิแผนการเรยีน จะไมม่สีทิธิเ์ขา้รบัการสอบสมัภาษณเ์พือ่คดัเลอืกเขา้ศกึษา และ/หรอืปรบัตกสมัภาษณท์นัท ี 
 

5.  คณะ / สาขาวชิาทีเ่ปดิรบั จ านวนรับ วชิาทีใ่ชค้ดัเลอืก  
  มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้  จ านวน 5,843 คน  โดยก าหนดคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับ 
จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก และเกณฑ์ร้อยละขั้นต ่าของแต่ละรายวิชา  ดงัรายละเอยีดในเอกสารหน้า 11 -  24 
  หมายเหต ุ ผูส้มคัรตอ้งมผีลคะแนนครบทกุวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  และมคีะแนนขัน้ต า่ในวชิาที่   
คณะ/สาขาวชิาก าหนด  หากไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไข คะแนนของผูส้มคัรจะไมถ่กูน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  
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6.  วิธพีิจารณาคดัเลอืก 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะน าคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่ก าหนด มาใช้จัดล าดับทีค่ัดเลือกเรยีก
ตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  อนึ่ง  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ไดร้ับคัดเลือกมีคุณสมบัตทิางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด และ/หรือสมคัรผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคดัเลอืกเข้าศึกษา  
และ/หรือปรับตกสัมภาษณท์ันท ี
 

          การพจิารณาตดัสนิผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 
 
 

7.  การประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลอืกทาง
เว็บไซต์  http://mytcas.com  ในวันที่  9 พฤษภาคม 2562 
 
8.  การสอบสมัภาษณ ์ 
   ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  14 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ /วิทยาเขตที่ได้รบัคัดเลือก  รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบภายหลงั โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th   
 
9.  เอกสารทีต่อ้งน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ ์  
  9.1 ส าหรบัผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณท์กุคณะ ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์    
    1. บัตรประชาชนฉบบัจรงิ หรือทะเบยีนบ้านฉบับจรงิ และส าเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง   
   2. ระเบียนแสดงผลการเรยีนตามหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีแ่สดงระดบัผลการเรยีน  
เฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา (GPA) โดยจะต้อง ให้หัวหน้าสถานศึกษา 
หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายลงนามรบัรอง และประทบัตราโรงเรียนเป็นส าคญั  และส าเนา 1 ชุด พรอ้มเซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง  
   3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกคณะ/สาขาวิชา (ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายจาก  
โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก  
internet  ที่  http://www.entrance.psu.ac.th) 
 

  9.2 ส าหรบัผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณใ์นคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
    1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 9.1 
    2. ใบรบัรองจักษแุพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรอืโรงพยาบาลเอกชน โดยจักษแุพทยร์ับรองว่า 
ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติในการเห็นภาพ 
  9.3 ส าหรบัผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณใ์นคณะเทคนคิการแพทย ์  ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสมัภาษณ์    
    1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 9.1 
    2.  ใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสี 
     ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test  
            ซ่ึงผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง  
      (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสขีองราชวทิยาลยัจกัษแุพทยแ์หง่ประเทศไทย)   
  
 

  หมายเหต ุ 1. ผูใ้ดไมน่ าระเบยีนแสดงผลการเรยีน ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ ์จะถกูปรบัตกสมัภาษณ ์ 
     เนือ่งจากไมส่ามารถตรวจสอบคณุสมบตัติา่ง ๆ ได้  
    2. เอกสารทีถ่า่ยส าเนา (ขอ้ 9) ใหผู้ส้มคัรเขยีนรบัรองส าเนาวา่ “ส าเนาถกูตอ้งถา่ยจากตน้ฉบบัจรงิ”  
      และเซน็ชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุแผน่      
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10.  การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นสมัภาษณแ์ละมสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง  
เว็บไซต์  http://mytcas.com  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะถูกส่งชื่อตัดสิทธ์ิจากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และ
รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก สมาคม ทปอ.ให้สละสิทธ์ิภายในเวลาที่ก าหนด 
 

11.  การสละสทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ผา่นระบบ TCAS) 
    ผู้ที่ได้ยนืยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS   หรือ ผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้    
มีสิทธ์ิเข้าศึกษา หากประสงค์จะสละสทิธิ์ ให้ด าเนนิการสละสิทธิใ์นระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ สมาคม 
ทปอ.ก าหนด  
 

12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ,  การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และก าหนด  
    วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  หรือทาง
เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th (เลือกหัวข้อ งานทะเบยีนนักศึกษา) 
 

13. เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
  13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 13.2  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด    
 

14.  การตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดโครงการ    
  งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (ตึก LRC)  ชั้น 2
มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์    อ า เภอหาดใหญ่    จังหวัดสงขลา  90110 โท รศัพท์   0 7428 9255-8,  
โทรสาร  0 7428 9259  ในวันและเวลาราชการ           
     
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ  ณ   วันที่  1   มีนาคม  2562 
 
 
 

             (รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                   ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  หาดใหญ่ 

วิศวกรรมศาสตร์ 01090310101 90 25 √ √ √ √ √

 คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่

วิทยาศาสตร์ 01090310200 600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่

พยาบาลศาสตร์ 01090310401 9 20  30 √ √ √ √ √ √ √

 คณะวิทยาการจดัการ หาดใหญ่

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 01090310501 15 50 20 20

การตลาด 01090310502 15 50 30  

การเงิน 01090310503 15 50 30 15 15 30

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 01090310504 15 50 30

                                    การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 01090310505 25 50 30

บญัชีบณัฑิต 01090310506 30 50 30

การจดัการโลจิสติกส์ 01090310507 15 50 30

การจดัการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็นรางวลั 01090310508 15 50 30

หมายเหตุ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

ตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา รหัส จาํนวนรับ รายวิชาทีใช้ และเกณฑ์การคดัเลือก ในการรับบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

โครงการรับตรงร่วมกนั (TCAS รอบที 3) ประจาํปีการศึกษา 2562

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562)

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

วิทยา-

ศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ลงวันท ี 1  มีนาคม  2562

11เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 331/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะวิทยาการจดัการ หาดใหญ่ (ต่อ)

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 01090310509 15 50 20 √ √ 20

การตลาด 01090310510 15 √ √ √ √ √

การเงิน 01090310511 15 50 30 15 15 30

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 01090310512 15 30 20 15 15 20

                                   การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 01090310513 25 √ √ √ √ 30

บญัชีบณัฑิต 01090310514 30 √ √ √ √ √

การจดัการโลจิสติกส์ 01090310515 15 √ √ √ √ √
การจดัการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็นรางวลั 01090310516 15 √ √ √ √ √

 

รัฐประศาสนศาสตร์ 01090310517 45 30 √ √ √ √

 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิหาดใหญ่

สัตวศาสตร์ 01090310602 30 √ √ √ √ √ √ √ √

วาริชศาสตร์ 01090310603 20 √ √ √ √ √ √ √ √

พืชศาสตร์ 01090310604 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

พฒันาการเกษตร 01090310605 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

การจดัการศตัรูพืช 01090310606 5 √ √ √

ปฐพีศาสตร์ 01090310607 6 √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ/ คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน 

12เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 332/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่

เภสัชกรรมอุตสาหการ 01090310701 40 25 25 25 25 25 25 25 25 25

การบริบาลทางเภสัชกรรม 01090310702 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 01090310901 30 √ √ √ √ √ √ √ √

เทคโนโลยวีสัดุและบรรจุภณัฑ์ 01090310902 20 √ √ √ √ √ √ √ √

เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร 01090310903 20 √ √ √ √ √ √ √ √

 คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่

ภาษาไทยประยกุต์ 01090311001 30 40 50 30 30

ภาษาจีน 01090311003 10 50 80/จีน=30 30 30 30

ภาษาองักฤษ 01090311002 10 50 30 30 35

ชุมชนศึกษา 01090311004 30 40 20 50 25

 คณะนิตศิาสตร์ หาดใหญ่

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 01090311101 10 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 01090311102 11 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 01090311103 30 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 01090311104 12 30 30 30 √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน และ นักเรียน ปวช.3

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน 

  รับนักเรียนชัน ม.6   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  

  รับนักเรียนชัน ม.6   กลุ่มการเรียนศิลป์-คาํนวณ 

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

13เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 333/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะนิตศิาสตร์ หาดใหญ่  (ต่อ)

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 01090311105 10 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 01090311106 12 30 30 30 √ √

 คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่  (ต่อ)

เศรษฐศาสตร์ 01090311201 5 30 20 20 25

เศรษฐศาสตร์เกษตร 01090311202 30 30 20 √ 25 25

 คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่

การแพทยแ์ผนไทย 01090311301 40 20 30 √ √ 25 √ √ √ √

 คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่

เทคนิคการแพทย์ 01090311401 40 25 25 25 25 √* √* √*

 วิทยาลยันานาชาต ิหาดใหญ่

ดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090311501 40 √ √ 25

โครงการจดัตงัวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน

หาดใหญ่

วิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (วศ.บ.) (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090311701 30 20   25 √ √ √  

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  

49, 59, 69   

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์, ศิลป์คาํนวณ 

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ / คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,

  กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา ,นักเรียน ปวช.3 (คอมพวิเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปกรรม)

  รับนักเรียนชัน ม.6   กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา 

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

รวมกนั ≥25%

* มีคะแนนวิชา   

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

14เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 334/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี

คณิตศาสตร์ 01090320101 7 30 40 30 15 15 15 15 15

วิทยาศาสตร์ทวัไป 01090320102 8 30 40 30 15 15 15 15 15

เคมี 01090320103 8 30 40 30 15 15 15 25 15

ชีววิทยา 01090320104 8 30 40 30 15 15 15 15 25

ฟิสิกส์ 01090320105 8 30 40 30 15 20 20 15 15

เทคโนโลยสีารสนเทศและประเมินทางการศึกษา 01090320106 5 30 20 20 40 30 15

พลศึกษา 01090320107 2 30 40 30 15

สุขศึกษา 01090320108 5 30 20 20 40

เทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา 01090320109 3 30  30 15

การประถมศึกษา 01090320111 1 30 40 40 20 20 15 25 15

ศิลปศึกษา 01090320113 7 30 40 30 15

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครู 4 ปี) 01090320114 2 20  25  30 30 20 25

เทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา 01090320110 6 30  30 15

การประถมศึกษา 01090320112 1 30 20 20 40 40 20 20

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

15เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 335/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี   (ต่อ)

ภาษาไทย 01090320115 10 30 40 30 30 15  

ภาษาองักฤษ 01090320116 10 30 40 30 30 15  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัตตานี  

เทคโนโลยยีาง 01090320201 50 25 20 √ √ √ √ √

เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 01090320202 50 25 20 √ √ √ √ √

เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตสัตว)์ 01090320203 50 25 20 √ √ √ √ √

คณิตศาสตร์ประยกุต์ 01090320204 30 25 20 √ √ √ √ √

เคมี-ชีววิทยา 01090320205 30 25 20 √ √ √ √ √

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 01090320206 30 25 20 √ √ √ √ √

เคมีอุตสาหกรรม 01090320207 50 25 20 √ √ √ √ √

ฟิสิกส์ 01090320208 50 25 20 √ √ √ √ √

โภชนศาสตร์และการกาํหนดอาหาร 01090320209 30 25 30 √ √ √ √ √

   เทคโนโลยกีารประมง  01090320210 50 20 20 √ √ √ √ √

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี 

ภูมิศาสตร์ (วท.บ.) 01090320301 30 20 √ √ √ √

บริหารธุรกิจ 01090320302 5 20 20 √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ

  รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

 รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนระดบั ปวช.ทุกสาขา

16เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 336/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี (ต่อ)

บริหารธุรกิจ (วิทย์) 01090320303 20 20 20 √ √ √ √

บริหารธุรกิจ (ศิลป์คํานวณ) 01090320304 20 20 20 √ √ √ √

การจดัการสารสนเทศ (วทิย)์ 01090320305 10 30 √ √ √ √

การจดัการสารสนเทศ (ศิลป์คาํนวณ) 01090320306 10 30 √ √ √ √

สังคมสงเคราะห์ (วทิย)์ 01090320322 5 30 25 25 25 25 25

สังคมสงเคราะห์  (ศิลป์คาํนวณ) 01090320323 5 30 25 25 25 25  25

เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกิจอาเซียน (วทิย)์ 01090320324 30 20 20 √ √ √ √

เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกิจอาเซียน (ศิลป์คาํนวณ) 01090320327 20 20 20 √ √ √ √

 

ประวติัศาสตร์ 01090320307 15 25 √ √ √  

ปรัชญาและศาสนา 01090320328 30 20 √ √ √

 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชาสังคมวิทยา 01090320308 15 30 √ √ √

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา 01090320309 15 30  √ √ √

พฒันาสังคม 01090320310 10 30 √ √ √

ภาษาและวรรณคดีไทย 01090320311 30 30 √ √ √

ภาษาจีน 01090320312 10 30 √ √ √

หมายเหตุ

 รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ 

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ/ คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ/ คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน  ปวช.ทุกสาขา

17เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 337/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี (ต่อ)

ภาษาเกาหลี 01090320313 15 30 √ √ √

ภาษามลายู 01090320314 15 30 √ √ √

มลายศึูกษา 01090320315 15 30 √ √ √

ภาษาญีปุ่ น 01090320316 15 30 √ √ √

ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับ 01090320317 10 30 √ √ √

ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 01090320318 10 30 √ √ √

ภาษายโุรป แขนงวิชาภาษาฝรังเศส 01090320319 15 30 √ √ √

ภาษาองักฤษ 01090320320 13 30 √ √ 30

ภาษายโุรป แขนงวิชาภาษาเยอรมนั 01090320321 15 30 √ √ √

 วิทยาลยัอสิลามศึกษา ปัตตานี

เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 01090320401 40 √ √  √

อิสลามศึกษา 01090320402 40 √ √ 81/อาหรับ

อิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090320403 40 √ √ 81/อาหรับ √

การสอนอิสลามศึกษา 01090320404 20 √ √ √ 81/อาหรับ

กฎหมายอิสลาม 01090320405 40 √ √ 81/อาหรับ

หมายเหตุ

  รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ   

 รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ 

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

18เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 338/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

ทศันศิลป์ 01090320501 15 √ √ √ √ √

ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 01090320502 15 √ √ √ √ √

ออกแบบแฟชนัและเครืองแต่งกาย 01090320503 15 √ √ √ √ √

 คณะวิทยาการสือสาร ปัตตานี 

นิเทศศาสตร์ 01090320601 30 30  25 √ √

นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคสื์อ 01090320604 15 30   √ √ √    

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือการจดัการ 01090320602 15 30  √ √ √ √

 คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี

การปกครอง 01090320701 10 30 √ √ 30

การปกครองทอ้งถิน 01090320702 10 30 √ √ 30

ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ 01090320703 10 30 √ √ 30 √

นโยบายสาธารณะ 01090320704 10 30 √ √ 30

 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี

พยาบาลศาสตร์ 01090320801 24 √  √ √ √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ

  นักเรียน ปวช.หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพวิเตอร์ธุรกจิ, อลิก็ทรอนิกส์  และหลกัสูตรทเีกยีวข้อง

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช.ทุกสาขา

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, ศิลป์คาํนวณ และ 

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช.

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ทุกหลกัสูตร

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

19เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 339/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะการบริการและการท่องเทียว ภูเกต็

การจดัการการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ) (วทิย)์ 01090330101 30 30  

การจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (วทิย)์ 01090330103 30 30  

การจดัการนวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (วทิย)์ 01090330105 30 30  

การจดัการการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ) (ศิลป์) 01090330102 30 30

การจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (ศิลป์) 01090330104 30 30

การจดัการนวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (ศิลป์) 01090330106 30 30  

 คณะวิเทศศึกษา ภูเกต็

วิเทศธุรกิจ - จีน (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330201 60 √  √ √ √ √

จีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330202 30 √ √ √ √

ไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330203 15 √ √ √ √  

วิเทศศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330204 15 √ √ √ √

  คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ภูเกต็

เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศสิงแวดลอ้ม 01090330301 90 √ √ √ √

เทคโนโลยแีละการจดัการสิงแวดลอ้ม 01090330302 90 √ √ √ √ √ √

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝัง 01090330303 90 √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ , นักเรียน ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และ

 อเิลก็ทรอนิกส์, ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รับนักเรียนชัน ม.6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ทุกประเภทวิชา

  รับนักเรียน ม.6  กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์, นักเรียน ปวช.ทุกประเภทวิชา 

20เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 340/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

  วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ภูเกต็

วิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330501 80 √ √ √

การคอมพิวเตอร์ (วทิย)์ 01090330502 50 √ √ √

ธุรกิจดิจิทลั (นานาชาติ) (วทิย)์ 01090330504 50 √ √ √

 

การคอมพิวเตอร์ (ศิลป์คาํนวน) 01090330503 50 √ √ √

ธุรกิจดิจิทลั (นานาชาติ) (ศิลป์) 01090330505 50 √ √  √  

 สุราษฎร์ธานี  และนักเรียน ปวช. หลกัสูตรเกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 01090340101 120 √ √ √

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 01090340102 90 √ √ √

เทคโนโลยสีารสนเทศ 01090340103 90 √ √ √

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา 01090340104 90 √ √ √

เคมีเพืออุตสาหกรรม 01090340105 90 √ √ √

เทคโนโลยอีาหาร 01090340106 90 √ √ √

การจดัการงานวิศวกรรม 01090340107 60 √ √ √ √

หมายเหตุ

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์  

   รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ และ นักเรียน ปวช.

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์  

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ / คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ   

21เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 341/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 สุราษฎร์ธานี

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 01090340108 60 √ √ √

สิงแวดลอ้มเพือความยงัยนื 01090340109 90 √ √ √

  โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศ 01090340110 100 √ √  √ √ √

ทรัพยากรประมง 01090340111 90 √ √ √

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  

 สุราษฎร์ธานี    โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 01090340201 70 √ √

  นักเรียน ปวช. หลกัสูตรพณชิยกรรม / บริหารธุรกจิ

พฒันาธุรกิจ 01090340202 75 √ √ √ √ √

ภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 01090340203 90 √ √ 20

การจดัการรัฐกิจ 01090340204 60 √ √ √

การจดัการธุรกิจการท่องเทียว 01090340205 60 √ √ √ √ √

หมายเหตุ

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,   

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,  

   รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, นักเรียน ปวช. หลกัสูตรเพาะเลยีงสัตว์นํา / ประมง

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,     

22เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 342/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  

 สุราษฎร์ธานี  (ต่อ)

บญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรสองภาษา) 01090340206 40 30 20 √ √ 25

 คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ ตรัง  

การประกนัภยัและการจดัการความเสียง (วทิย)์ 01090350101 30 √ √ √ √ √

การประกนัภยัและการจดัการความเสียง (ศิลป์คาํนวณ) 01090350102 30 √ √

การบญัชี (วทิย)์ 01090350105 80 √ √ √ √ √

การบญัชี (ศิลป์คาํนวณ) 01090350106 40 √ √

การตลาด (วทิย)์ 01090350107 50 √ √ √ √ √

การตลาด (ศิลป์คาํนวณ) 01090350108 50 √ √

  นักเรียน ปวช. ทุกแผนการเรียน

การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(วิทย)์ 01090350103 50 √ √ √ √ √

การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ศิลป์คาํนวณ) 01090350104 50 √ √

การจดัการธุรกิจผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (วิทย)์ 01090350112 40 √ √ √ √ √

การจดัการธุรกิจผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (ศิลป์คาํนวณ) 01090350113 40 √ √

หมายเหตุ

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ     

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,  

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ / คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ    

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

23เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 343/1043

กลับหน้าสารบัญ



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ ตรัง (ต่อ)  

การจดัการ การท่องเทียว (วทิย)์ 01090350109 50 √ √    

การจดัการ การท่องเทียว (ศิลป์คาํนวณ) 01090350110 30 √ √ √

การจดัการ การท่องเทียว (ศิลป์ภาษา/ท่องเทียว/โรงแรม) 01090350111 20 √ √ √ √ √

การจดัการรัฐกิจ 01090350114 100 √ √   √

ภาษาองักฤษธุรกิจ (วทิย)์ 01090350115 30 √ √

ภาษาองักฤษธุรกิจ (ศิลป์คาํนวณ) 01090350116 10 √ √ √

ภาษาองักฤษธุรกิจ (ศิลป์ภาษา) 01090350117 20 √ √  √ √ √

ศิลปะการแสดงและการจดัการ 01090350118 40 √   √  √

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง

สถาปัตยกรรม 01090350201 40 √ √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

 รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวนณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,   

 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ/กลุ่มการเรียนท่องเทยีว/โรงแรม)

 รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,  

 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ, กลุ่มการเรียนศิลป์ทัวไป  

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม. 6 ทุกกลุ่มการเรียน ,นักเรียน  ปวช. ทุกแผนการเรียน
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1. ทีต่ั้ง  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีสถานท่ีจดัการเรียนการสอน  3 แห่ง คือ 
 1.1  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่  เลขท่ี  63  หมู่ 4  ถนนเชียงใหม่-พร้าว  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 โทรศพัท ์0 5357 3460 โทรสาร 0 5387 3461 www.admissions.mju.ac.th   

1.2  มหาวทิยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัแพร่ เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดั
แพร่ 54140 โทรศพัท ์05464 8593-5 ต่อ 6021 หรือ 6018 โทรสาร 0-5464-8374 หรือ 0-5464-8596 โทรศพัทมื์อถือ 09 7918 
3920 www.phrae.mju.ac.th  

1.3  มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร จังหวัดชุมพร เลขท่ี 99 หมู่ 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวดัชุมพร 86170 
โท รศั พ ท์  0  7754 4068 ต่ อ  1 1 5  ห รื อ  1 1 7  โท รส าร  0  7754 4068 ต่ อ  1 0 9  โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ  08 0533 6668 
www.chumphon.mju.ac.th 

2.  การจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4  และ 5  ปี ในคณะ/ประเภทวชิา  ดงัต่อไปน้ี 
3. คุณสมบัตเิฉพาะทัว่ไป 

3.1 เป็นนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 และจะตอ้งส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 

3.2  มีแผนการเรียน ตามท่ีคณะ/สาขาวชิาก าหนด 
3.3  เป็นผูย้ดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3.4 เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่ของมหาวทิยาลยัโดยเคร่งครัด 
3.5 ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั หรือสถาบนัชั้นสูงอ่ืนๆยกเวน้มหาวทิยาลยัเปิด 
3.6 ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดก้ระท า

โดยประมาท 
3.7 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
3.8 มีผูป้กครอง หรือ ผูอุ้ปการะรับรองวา่จะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไดต้ลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั 
3.9 ตอ้งเป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
3.10 เป็นผูมี้ประวติัในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดบัดีหรือมีประวติัอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

4. คุณสมบัตเิฉพาะคณะ/สาขาวชิา 
 

ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาพืชไร่ 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาพืชสวน 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาอารักขาพืช 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาเกษตรเคม ี

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาปฐพศีาสตร์ 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาการส่งเสริมและการส่ือสารเกษตร 

ผูส้ าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม ทุกสาขาวชิา  

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาวทิยาการสมุนไพร (สหวทิยาการ) 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ /ศิลป์-คณิตศาสตร์  

8 วทิยาลยัพลงังานทดแทน สาขาวชิาพลงังานทดแทน 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

9 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม  
สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลกัสูตร 5 ปี  
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  
- แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
- ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาช่างก่อสร้าง เท่านั้น  

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม  
สาขาวชิาภูมสิถาปัตยกรรม หลกัสูตร 5 ปี  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คณิตศาสตร์ หรือ 
ศิลป์-ภาษา เท่านั้น 
- ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม เท่านั้น  

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์   
- ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาช่างก่อสร้าง เท่านั้น 

13 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า สาขาวชิาการประมง  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาการประมง หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
14 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  สาขาวชิานวตักรรมการจดัการธุรกจิประมง  

ผูส้ าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
สาขาวชิาการประมงหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ (การจดัการ) 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

16 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

17 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ (การเงนิ) 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 

18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบัญชี 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  

19 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

20 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์   

21 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดล้อม 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์    

22 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 

23 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์    

24 คณะพฒันาการท่องเท่ียว สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน  

25 คณะพฒันาการท่องเท่ียว สาขาวชิาการจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
26 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์บูรณาการ  

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวชิาศิลปกรรม ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

27 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   

28 คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาการส่ือสารดจิทิลั  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิาศิลปกรรม ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

29 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์  

30 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์  

31 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

32 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ หรือประเภทวชิาอุตสาหกรรม  
หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

33 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
34 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   
- ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

35 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

36 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

37 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถิต ิ
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

38 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 

39 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6   
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   

40 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

41 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมอีุตสาหกรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

42 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

43 วทิยาลยับริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

44 วทิยาลยับริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

45 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   
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46 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

47 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

48 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

49 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

50 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ /ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   
- ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

51 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเกษตรป่าไม้ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

52 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมป่าไม้ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

53 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาการตลาด 
ผูส้ าเร็จการศึกษา  
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

54 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

55 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาบัญชี 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

56 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาการจดัการชุมชน 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

57 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพฒันาชุมชน   
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

58 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิารัฐศาสตร์   
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   
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59 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

60 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

61 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการจดัการส าหรับผู้ประกอบการ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

62 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

63 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น   
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

 

5. การประกาศผล 
ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสอบคดัเลือกไดท่ี้  www.mytcas.com ในวนัเวลาท่ี ทปอ.ก าหนด 

6. การสอบสัมภาษณ์ 
ผูผ้า่นการสอบคดัเลือก จะตอ้งเขา้สอบสมัภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มสะสมผลงาน ณ ศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ   

ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
7. การยืนยนัสิทธ์ิ หรือ สละสิทธ์ิ  

ผูผ้่านการคดัเลือกจะตอ้งยืนยนัสิทธ์ิ หรือสละสิทธ์ิ ผ่านระบบ Clearing-House ท่ี www.mytcas.com ในวนัท่ี 17-
18 พฤษภาคม 2562  

8. การช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 
8.1 ผูผ้่านการคดัเลือกสามารถพิมพ์ใบช าระเงิน Pay-in ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี  www.admissions.mju.ac.th     

เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไม่เกินคนละ 12,900-29,900 บาท รายละเอียดอยูใ่นใบช าระเงินผา่น บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ ากดั (7-Eleven) ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 20-23 พฤษภาคม 2562 

8.2  ผูผ้่านการคดัเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับช าระเงินดงักล่าว ไดใ้นวนัถดัไปเวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 
(ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตท่ี www.admissions.mju.ac.th   

8.3 ผูผ้่านการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ (ทุกประเภทการเขา้ศึกษาต่อ) ท่ีไดท้ าการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้าให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหน่ึงแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได ้ 
มหาวทิยาลยั  ขอสงวนสิทธ์ิไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือท าการปรับเปล่ียนสาขาวชิาใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ 

9. อตัราค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562                   
 ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรไดท่ี้  www.admissions.mju.ac.th 
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10. การตดัสิทธ์ิ และไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
10.1 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ใหถื้อวา่ถูกตดัสิทธ์ิ 
10.2 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวนัท่ี 20-23 พฤษภาคม 2562 ถือวา่สละ

สิทธ์ิ 
10.3 ผูผ้่านการสอบคดัเลือกท าการสมคัรสาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบอ่ืนๆ ถือวา่สละสิทธ์ิและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาท่ีไดช้ าระไวแ้ลว้ให้ 
10.4 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกไม่รายงานตวั (ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต) วนัท่ี 1-10 มิถุนายน 2562 ถือวา่สละสิทธ์ิ 
10.5 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกไม่มารายงานตวั (ดว้ยตนเองอีกคร้ังหน่ึง) วนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562  ถือวา่สละสิทธ์ิ 
10.6 เม่ือเป็นนกัศึกษาแลว้ไม่ท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ถือวา่สละสิทธ์ิ 

11. การรับก าหนดการขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ขอให้ผูผ้่านการสอบคดัเลือกดาวน์โหลดได้ท่ี www.admissions.mju.ac.th       

ซ่ึงประกอบไปด้วยก าหนดการการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้ประจ าปีการศึกษา 2562   

12. การรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
วนัท่ี 1-10 มิถุนายน 2562 นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งรายงานตวั (ผา่นระบบออนไลน์)  เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา

ใหม่ท่ี www.admissions.mju.ac.th  สัง่พิมพเ์อกสารรายงานตวัทั้งหมดไว ้ (โดยยงัไม่ตอ้งจดัส่งเอกสารทางไปรษณียใ์ดๆ ไป
มหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 

13. การรายงานตวัเข้าหอพกัมหาวทิยาลยั 
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ ้             

น าเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี ณ จุดบริการบริเวณหนา้โรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร)  

14. การมอบตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอกีคร้ังหนึ่ง) 
14.1 นักศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึง น าเอกสารท่ีสั่งพิมพ์หมายเลขท่ี 4-9 ยื่นต่อ

เจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ ในวนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 
14.2 นกัศึกษาใหม่ทุกคนท าบตัรนกัศึกษา (บตัร ATM) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย (ไม่มีค่าใชจ่้าย) ในวนัท่ี 18-19 

มิถุนายน 2562 
14.3 นักศึกษาใหม่ทุกคนช าระเงินค่ากิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้

ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,500 บาท ในวนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 

15. การตรวจร่างกาย 
วนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งตรวจร่างกาย และช าระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเขา้

ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ลานอนันต ์ปัญญาวีร์ 
อาคารอ านวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวชิาอยูใ่นคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
ใหม่ฯ) 
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16. การเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหวา่งในวนัท่ี 20-29 มิถุนายน 2562 และเปิดภาคเรียน
ท่ี 1 ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 
--------------------------------------------- 
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รอบท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 
 
ทีต่ั้ง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
10140 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ได้เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยในควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัย       
ในก ากับของรัฐบาล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ด าเนินการรวม 4 แห่ง ได้แก่ มจธ. (พ้ืนที่การศึกษาบางมด) มจธ. 
(พ้ืนที่การศึกษาบางขุนเทียน) ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี  และอาคาร KX (Knowledge Exchange)                       
เขตคลองสาน จ. กรุงเทพฯ 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วุฒิที่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เท่านั้น 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่านั้น 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา      
ปีที่ 6)  สายวิชา วิทย์-คณิต , ศิลป์-ค านวณ และ ผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ รับผู้ส าเร็จการศึกษา        
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาเอก (เทคโนโลยีเครื่องกล 
เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหการ) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอ่ืนๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง     
  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  หรือวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการศึกษา         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา                     
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นผู้มีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จ ากัดแผนการเรียน และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก 
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รอบท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1.รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 

สายวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ เท่านั้น 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์         
จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 1.รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย           
สายวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี       
ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1.รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1.รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย           
สายวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมี พ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพ้ืนฐาน                        
ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 

 สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) 
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชาศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์                 
จากคณะกรรมการคัดเลือก 

 สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชา
ศิลปะหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการคัดเลือก 
  
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี
ที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สายคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ สายวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์                       
สายคณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ และ ปวช. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และผู้สมัคร
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันฯ 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th 
หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-8333 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 355/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://admission.kmutt.ac.th/


กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

0140712
1001

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

5

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 356/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140712
1002

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

3

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 357/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140712
5743

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

8

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 358/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140706
1003

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

8

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 359/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140706
1004

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

4

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 360/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140702
1005

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

9

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 361/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140702
5736

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 
4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

6 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 362/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140702
5747

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

6 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 363/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140709
1007

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

24 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 364/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140709
1008

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

20
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 365/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140709
5731

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ - 
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

18
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 366/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140705
1009

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

12

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 367/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140711
1011

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
 - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

12
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 368/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140711
1012

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

15
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 369/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140703
1013

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เม.ย. 62)
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

25
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 370/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140703
1014

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

7
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 371/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140704
1015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

20
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 372/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140704
1016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

55
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 373/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140710
1017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

10
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 374/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140710
1018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

20
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 375/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140708
1019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด -
 วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

10
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 376/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140708
1020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 
(สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

10
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 377/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140708
1022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) -
 วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

10
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 378/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140700
5737

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี (พื นท่ี
การศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

5

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 379/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140700
5738

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ .บ. 4 ปี (พื นท่ี
การศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

5

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 380/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140700
5739

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ .บ. 4 ปี (พื นท่ี
การศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

5

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 381/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140700
5740

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง และพลังงาน) วศ.บ. 
4 ปี (พื นท่ีการศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT 
ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

5

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 382/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

0140808
1201

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 
มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 50% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%  
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15% 
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) เท่านั น 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
 ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร 

10
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

0140802
1202

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - 
ทล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1.GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 100% 5
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 383/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140807
1203

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - 
วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1.GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 100% รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) เท่านั น 
ผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี

30
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 384/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140803
1204

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%  
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และ ปวช. 
สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 385/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140804
1205

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก่าลัง - ค.
อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%  
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และ ปวช. 
สาขาท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

5
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 386/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140804
1206

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - 
ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%  
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และ ปวช. 
สาขาท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 387/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140804
1207

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.
อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%  
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และ ปวช. 
สาขาท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 388/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140805
1208

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%  
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และ ปวช. 
สาขาท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 389/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140806
1209

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%  
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และ ปวช. 
สาขาท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 390/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140800
1210

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%  
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%
 4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - 
วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสาขาตรง    
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

5
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 391/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140800
1211

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%  
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%
 4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - 
วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสาขาตรง    
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 392/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140800
1213

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%  
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%
 4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - 
วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสาขาตรง    
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 393/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

0140800
1214

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%  
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%
 4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - 
วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในสาขาตรง    
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

5
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 394/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

01409031101 คณะ
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15% 
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 
(รหัส 14) สังคมศึกษา    
(รหัส 15) ฟิสิกส์  
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ 
(รหัส 18) เคมี  
(รหัส 19) ชีววิทยา     

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน
ทดสอบวิชา GAT/PAT, 
คะแนนทดสอบ 9 วิชา
สามัญ ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียน
ไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

12

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 395/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01409031102 คณะ
วิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4
 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 
(รหัส 14) สังคมศึกษา    
(รหัส 15) ฟิสิกส์  
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ 
(รหัส 18) เคมี  
(รหัส 19) ชีววิทยา     

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน
ทดสอบวิชา GAT/PAT, 
คะแนนทดสอบ 9 วิชา
สามัญ ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียน
ไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

20

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 396/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01409031103 คณะ
วิทยาศาสตร์

สถิติ - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียกสอบ
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียกสอบ
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียกสอบ
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียกสอบ
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) 
(รหัส 11) ภาษาไทย ไม่ต่่ากว่า 35 คะแนน ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียกสอบ
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 45%
(รหัส 14) สังคมศึกษา ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน ไม่ก่าหนดค่าน ่าหนักเรียกสอบ
(รหัส 15) ฟิสิกส์ ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 25%
(รหัส 18) เคมี ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
(รหัส 19) ชีววิทยา ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน 
GPAX,คะแนนทดสอบวิชา
 GAT/PAT ไม่ก่าหนดขั น
ต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ
 วันท่ี 17 
เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 397/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01409041104 คณะ
วิทยาศาสตร์

เคมี - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30% 
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 11) ภาษาไทย ไม่ก่าหนดขั นต่่า 
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน
(รหัส 14) สังคมศึกษา ไม่ก่าหนดขั นต่่า    
(รหัส 15) ฟิสิกส์ ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน 
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน
(รหัส 18) เคมี ไม่ต่่ากว่า 30 คะแนน 
(รหัส 19) ชีววิทยา ไม่ต่่ากว่า 25 คะแนน    

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน 
GPAX,คะแนนทดสอบวิชา
 GAT/PAT, คะแนน
ทดสอบ 9 วิชาสามัญ (บาง
วิชา) ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียน
ไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

40
(ข้อมูล ณ
 วันท่ี 17 
เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 398/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01409051105 คณะ
วิทยาศาสตร์

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30% 
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 
(รหัส 14) สังคมศึกษา    
(รหัส 15) ฟิสิกส์  
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ 
(รหัส 18) เคมี  
(รหัส 19) ชีววิทยา

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน GPAX
 ,คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบ
 9 วิชาสามัญ ไม่ก่าหนด
ขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน 
หากนักเรียนไม่มีคะแนน 
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับสมัคร

16

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 399/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01409051106 คณะ
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 
วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30% 
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 
(รหัส 14) สังคมศึกษา    
(รหัส 15) ฟิสิกส์  
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ 
(รหัส 18) เคมี  
(รหัส 19) ชีววิทยา

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน GPAX
 ,คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบ
 9 วิชาสามัญ ไม่ก่าหนด
ขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน 
หากนักเรียนไม่มีคะแนน 
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับสมัคร

8

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 400/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01409025734 คณะ
วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - 
วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30% 
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%  
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 
(รหัส 14) สังคมศึกษา    
(รหัส 15) ฟิสิกส์  
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ 
(รหัส 18) เคมี  
(รหัส 19) ชีววิทยา     

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านั น
หมายเหตุ : คะแนน GPAX
 ,คะแนนทดสอบวิชา 
GAT/PAT, คะแนนทดสอบ
 9 วิชาสามัญ ไม่ก่าหนด
ขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน 
หากนักเรียนไม่มีคะแนน 
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับสมัคร

20

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 401/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

0141300
1301

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ 
2. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 5% 
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
5. GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 25% 
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 25% 
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%

ต้องเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  หรือ
วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ เท่านั น ซ่ึงต้องผ่านการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนน GPA วิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ,คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

10

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 402/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

0141300
1302

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15%
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 55%
4. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 30%

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั น ซ่ึงต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นผู้มีพื นฐาน
ภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : คะแนน GPAX, คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่
ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

15

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 403/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

0141300
5748

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
https://dsi.sit.kmutt.ac.th/

1. วุฒิท่ีใช้สมัคร ม.6 ทุกแผนการเรียน
2. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 คิดค่าน ่าหนัก 10%
3. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ก่าหนดขั นต่่า คิดค่าน ่าหนัก 15%
4. GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ก่าหนดขั นต่่า คิดค่าน ่าหนัก 30%
5. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า คิดค่าน ่าหนัก 30%
6. PAT 1 (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า คิดค่าน ่าหนัก 15%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่จ่ากัดแผนการเรียน 
และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนน GPA คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ,คะแนน
ทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

8

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 404/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

01412051652 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยี
มีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนด
ขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

1

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 405/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01412051653 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนา
เกม- วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนด
ขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

1

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 406/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01412051654 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยี
มีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนด
ขั นต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

1

01412051655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - 
ทล.บ. 4 ปี 
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
3. PAT (รหัส 72) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 76) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ท่ีมีการเรียนวิชาศิลปะหรือคอมพิวเตอร์
กราฟิก และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการคัดเลือก

8
(ข้อมูล ณ
 วันท่ี 17 
เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 407/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01412051656 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
กราฟิก- ศล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%  
3. PAT (รหัส 76) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - 
ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ท่ีมีการเรียนวิชา
ศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก

1

01412051657 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- ศล.บ.
 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%  
3. PAT (รหัส 76) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - 
ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ท่ีมีการเรียนวิชา
ศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก

1

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 408/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัสคณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 17 เมษายน 2562

01412051658 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และ
ภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.50 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%  
3. PAT (รหัส 76) ไม่ต่่ากว่า 100 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - 
ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ท่ีมีการเรียนวิชา
ศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก

1

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 409/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

0141200
1401

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน) 
ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
4. PAT (รหัส 74) ไม่ต่่ากว่า 120 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ -
  คณิตศาสตร์ เท่านั น 
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ต้องมีพื นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พื นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขั นต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

10

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 410/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

0141200
1402

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 
(หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5
 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน) 
ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
4. PAT (รหัส 74) ไม่ต่่ากว่า 120 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40% 

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ -
  คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ต้องมีพื นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พื นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขั นต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

8

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 411/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

0141200
1403

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน) 
ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
4. PAT (รหัส 76) ไม่ต่่ากว่า 120 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ -
  คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ -
 ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ 
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ต้องมีพื นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พื นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขั นต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร
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เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 412/1043

กลับหน้าสารบัญ



กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562

0141200
1404

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ

การออกแบบอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4
 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน) 
ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 10% 
4. PAT (รหัส 74) ไม่ต่่ากว่า 120 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 40%

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ 
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ต้องมีพื นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พื นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขั นต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร
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กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

รหัส
คณะ/
สาขา

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติพิเศษ จ านวนรับ

01434001
650

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
รายละเอียดหลักสูตร : 
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่่ากว่า 3.00 ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20% 
2. ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่า ค่าน ่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30% 
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา) 
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) 
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์) 
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์) 
3. GAT (รหัส 85) ไม่ต่่ากว่า 150 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15% 
4. PAT (รหัส 72)  ไม่ต่่ากว่า 90 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 15% 
5. PAT (รหัส 73) ไม่ต่่ากว่า 105 คะแนน ค่าน ่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี
ท่ี 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สายคณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ สายวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ สายคริต
ศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ และ ปวช. สาขาเคร่ืองกล ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้สมัครต้องผ่าน
การสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันฯ
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่ก่าหนดขั นต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร 

5

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและช าระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันท่ี 17 - 29 เมษายน 2562 

ท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

 

 
1. ทีต่ั้ง 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 10800 จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2502 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือไดข้ยายเขตการศึกษาไปยงัจงัหวดัปราจีนบุรี สถานท่ีตั้งวิทยาเขต
ปราจีนบุรี ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 129 หมู่ 21 ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 25230 เปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไดข้ยายเขตการศึกษาไปยงัจงัหวดัระยอง สถานท่ีตั้งวทิยาเขตระยอง 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 19 หมู่ 11 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 21120 เปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 

สถานทีต่ิดต่อหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์กลางของ
มหาวทิยาลยั  (0-2555-2000) 

โทรสาร/เวบ็ไซต์ 

ศูนย ์Admissions กองบริการการศึกษา 
ส านกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 
ต่อ 1621- 1623, 1626 -1628 

 

 
0-2555-2168 

www.kmutnb.ac.th 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110, 8114 , 8147  0-2587-4843 

www.eng.kmutnb.ac.th 
คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ ต่อ 4219, 4220 0-2587-8259 

www.sci.kmutnb.ac.th 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ต่อ 3272 

 
0-2586-9016, 0-2587-6287 

www.fte.kmutnb.ac.th 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ต่อ 6239,0-2587-6930 0-2587-4356 

www.cit.kmutnb.ac.th 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ต่อ 6807,6808 0-2555-2000 ต่อ 6811 

www.archd.kmutnb.ac.th 

คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่อ 3808 และ 08-6046-5741 0-2587-1262 
www.bid.kmutnb.ac.th 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อ 2701, 2728, 2726 www.it.kmutnb.ac.th 

วทิยาลยันานาชาติ อาคาร 95 ต่อ 2811, 2812 0-2555-2811 
www.inter.kmutnb.ac.th 

วทิยาเขตปราจนีบุรี     
 - คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 0-3721-7300 ต่อ 7003,7017 

0-3721-7339 
0-3721-7317 

www.fitm.kmutnb.ac.th 
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0-3721-7300-9 ต่อ 7900,7908 0-3721-7312 

www.agro.kmutnb.ac.th 
 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 0-3721-7300 – 9 

ต่อ 7513, 7520 
09-2041-5234 

0-3721-7344 
www.bas.kmutnb.ac.th 

ศูนย์ประสานงานวทิยาเขตระยอง ณ มจพ.กรุงเทพ 
อาคารอเนกประสงค ์ชั้น 10 หอ้ง 1005 

อาคาร 52 ชั้น 4 หอ้ง 410 (คณะบริหารธุรกิจ) 

 

ต่อ 2045 

ต่อ 3236 
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http://www.sci.kmutnb.ac.th/
http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.archd.kmutnb.ac.th/
http://www.agro.kmutnb.ac.th/


หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์กลางของ
มหาวทิยาลยั  (0-2555-2000) 

โทรสาร/เวบ็ไซต์ 

วทิยาเขตระยอง     
- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 0-3862-7001-3 www.eat.kmutnb.ac.th 

- คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 0-3862-7012 
0-3862-7012 

www.sciee.kmutnb.ac.th 

 - คณะบริหารธุรกิจ ต่อ 3236 , 0-3862-7021 
0-2555-2181 

www.fba.kmutnb.ac.th 

2. การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี  และปริญญาตรี 5 ปี                   
ใน  14  คณะ/วิทยาลยั 1 สถาบันสมทบ (จ านวน  101  รหัสวิชา) สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของแต่ละคณะ/
วทิยาลยัดงักล่าวขา้งตน้ 

3. อตัราค่าธรรมเนียม 
 3.1 อตัราค่าธรรมเนียม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

                          
   
                                   
 

รายการ 
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ม่ 
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) 
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บัต
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จ า
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นัก
ศึก
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) 
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รร
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ให
ม่ 

(บ
าท
) 

 รว
ม 
(โด

ยป
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ณ)

 (บ
าท
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1. โครงการปกติ 
      - คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

 
19,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
- 

 
200 

 
 
- 

 
21,450 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
      - คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
      - คณะบริหารธุรกิจ 

 
19,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
- 

 
200 

 
500 

 
21,950 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

19,000 
 

1,000 

 

 

1,000 
1,000 

 
250 

 
250 

 
200 

 
 

22,200 
      - คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  
      - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 500 
      - วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
      - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
          * สาขาวชิาออกแบบภายใน  สาขาวชิาศิลป
ประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์สาขาวชิา
สถาปัตยกรรม 

 
28,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
250 

 
200 

 
500 

 
31,200 

          * สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส์ 
สาขาวชิาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ 

22,000 1,000 1,000  250   250 200 500 25,200 

2. โครงการสมทบพิเศษ  
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์  
          สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์และ  
          สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   29,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
 
 

500 
 

   32,200 

      - คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
      - วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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3. จดัการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษ     
    - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
      สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต, สาขาวชิาวศิวกรรม
เคมี   สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ และสาขาวชิา
วศิวกรรมวสัดุ   
    - คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
       สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ขอ้มูลและการวเิคราะห์ 
เชิงสถิติ  
    - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศึกษา 

25,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
 

 
 
 

500 
 

28,200 
 

    - คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 
      สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย และ
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและกระบวนการผลิต  

25,000 1,000 1,000 250 - 200 
 
- 27,450 

4. จดัการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเป็น
หลกัสูตรเสริมทกัษะภาษาองักฤษ 
     - คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
        สาขาวชิาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย ์ สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ  

 
25,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
250 

 
200 

 
 
 

500 
 

 
28,200 

5. คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
      - สาขาวชิาฟิสิกส์วศิวกรรม  
        (หลกัสูตรสองภาษา)   45,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
 

500 48,200 
      - สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
         (หลกัสูตรสองภาษา)   

 

6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
     - หลกัสูตรภาษาองักฤษ  60,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
500 63,200 

     - หลกัสูตรนานาชาติ       80,000 1,000 1,000 250 250 200 500 83,200 

7. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     - สาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษซกิจ
ดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 

45,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

250 
 

250 
 

200 
 

500 48,200 

8. วทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาการคา้ระหวา่ง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 60,000 1,000 1,000 250 250 200 

 

500 63,200 

หมายเหตุ อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี            
                             พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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4. คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1. ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเน้นด้านวิทย์-คณิต หรือหลกัสูตร  ปวช.  

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
2. คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในคุณสมบัติผู ้สมัคร  และจะต้องไม่มีลักษณะความพิการ                          

รายละเอียดตามแต่ละหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   

          สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)   สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
อตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริม
ทกัษะภาษาองักฤษ)  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) ตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย GPA   3.00) และตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ
ทางสายตา   (ตาบอดสี และตาบอดสนิท) และความพิการทางแขน และขา 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ (เป็นใบ)้  และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) 
สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ ความพิการทางสายตา  

(ตาบอดสนิท)  และความพิการทางแขนและขาท่ีไม่สามารถเดินทาง และเขียนหนงัสือได ้
สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)  และสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ)  ตอ้งไม่

เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา และการมองเห็น การไดย้นิ การพดูและการส่ือสาร 

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์   
1. ต้องเป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์    

ยกเว้นสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั รับผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์   หรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 
 2. ตอ้งไม่มีลกัษณะความพิการ ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์เชิงวทิยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   และสาขาวิชาฟิสิกส์
วศิวกรรม (หลกัสูตรสองภาษา) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอด  ตาบอดสี)  หูหนวกเป็นใบ ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 
ขา้ง  ไร้ขาทั้ง 2 ขา้ง 

                 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม    สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาสถิติประยกุต ์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิง
สถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอด )  หูหนวกเป็นใบ ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ขา้ง   
 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้
มีความพิการทางสายตา (ตาบอด, ตาบอดสี) หูหนวกเป็นใบ ้สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ขา้ง  ไร้ขาทั้ง 2 ขา้ง 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 418/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสต ร์ห รือผ่ านการเรียน ในรายวิชาวิท ยาศาสต ร์และรายวิชาคณิ ตศาสต ร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30  ห น่ วยกิต  
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช.ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวิชาเคร่ืองกล ช่างยนต ์ 
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างท่อและประสาน ช่างเช่ือมโลหะแผน่ ช่างกลโรงงาน ช่างกลเรือ  ช่างเคร่ืองจกัรกลงานเกษตร ฯลฯ ตอ้งไม่
เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขา้ง) และความพิการทางร่างกาย  (มือ แขน และขาขาดทั้งสองขา้ง) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ  
สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผา่นการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์และรายวชิาคณิตศาสตร์รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวิชาเคร่ืองกล  ช่างยนต์ ช่าง
เขียนแบบเคร่ืองกล ช่างท่อและประสาน ช่างเช่ือมโลหะแผ่น  ช่างกลโรงงาน ช่างจ๊ิกและการท าเค ร่ืองมือ ช่างกลเรือ  
ช่างเคร่ืองจกัรกลงานเกษตร ฯลฯ  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขา้ง) และความพิการทางร่างกาย (มือ แขน 
และขาขาดทั้งสองขา้ง) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสต ร์ห รือผ่ านการเรียน ในรายวิชาวิท ยาศาสต ร์และรายวิชาคณิ ตศาสต ร์รวมกัน ไม่น้ อยกว่า 30  ห น่ วยกิต  
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช.สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเคร่ืองกล ช่างยนต ์ 
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวชิาอ่ืนๆ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขา้ง)   และไม่เป็นโรคตาบอดสี และความพิการทาง
ร่างกาย  (มือ  แขน และขาขาดทั้งสองขา้ง) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลงั) และสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า (อิเลก็ทรอนิกส์) ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา
ไ ฟ ฟ้ า  ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง  อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ ล ะ โ ท ร ค ม น า ค ม  ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  จ า ก ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ เป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตหรือ ส าหรับผูท่ี้ไม่เขา้เกณฑด์งักล่าวใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลกัสูตรของภาควชิา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)  (หลกัสูตร  5 ปี)  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ
หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ การพดู ทางสายตา และความพิการทางสมอง 

- สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนัไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตหรือ ส าหรับผู ้
ท่ีไม่เขา้เกณฑด์งักล่าวใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรของภาควชิา 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

           หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  
1.สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเช่ือม  
ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาเคร่ืองกล/สาขางานต่อเรือโลหะ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
2. สาขาวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล แขนงวิชาสร้างเคร่ืองจกัรกล แขนงวชิาออกแบบและ

ผลิตเคร่ืองกล 
ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
3.  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลิเมอร์  
ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิชาเคร่ืองกล /ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขางานต่อเรืองไฟเบอร์กล๊าส/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 

4.  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาเคร่ืองกล/ไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
5.  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  
- แขนงวชิาเคร่ืองมือวดัและระบบอตัโนมติั   - แขนงวชิาโทรคมนาคม  
- แขนงวชิาคอมพิวเตอร์    - แขนงวชิาการกระจายเสียงวทิยแุละโทรทศัน์  
ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์/กลุ่มวชิาช่างอุตสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร์ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
               6. สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอุตสาหการ  
  - แขนงวชิาการผลิตเคร่ืองเรือน  - แขนงวชิาการจดัการกระบวนการผลิต  

ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมส่ิงทอ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 

7. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี 
ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาก่อสร้างหรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
8. สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแม่พิมพแ์ละเคร่ืองมือ ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการ

เรียนวทิย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม กลุ่มวชิาเคร่ืองกล 
9. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารท าความเยน็และการปรับอากาศ ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

ปวช. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
                หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

1. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
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 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์นวตักรรมเซรามิกส์ และสาขาวิชาศิลป

ประยุกต์และออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลักสูตร 4 ปี) ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน           
หรือ ปวช.ทุกสาขาวชิา ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวทิย-์คณิต หรือปวช. สาขาวชิาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชา
การก่อสร้าง ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ  (หลกัสูตร 4 ปี) ตอ้งส าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และปวช.ทุกสาขาวชิา  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางมือและความ
พิการทางสายตา 

คณะพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหาร

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ทั้ งสองสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
ในระหวา่งการศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร) รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ตอ้งส าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผา่นการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์และรายวชิาคณิตศาสตร์
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิตหรือ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืนๆ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มี
ความพิการทางการไดย้นิ  (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา  (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 
 

วทิยาลยันานาชาติ  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ตอ้งส าเร็จ

การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา (ตาบอดสนิท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 421/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. วทิยาเขตปราจีนบุรี) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  
หรือ ปวช. สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั ไฟฟ้าส่ือสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แมคคาทรอนิกส์  หรือ ปวช. สาขาวิชาการพาณิชยกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ้งไม่
เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ  (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 
               หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้ดา้นวทิย-์คณิต  หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทาง
สายตา (ตาบอดสนิท) ความพิการทางร่างกาย (ขาขาด และแขนขาด) 

สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร  ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้
ดา้นวทิย-์คณิต  และดา้นศิลป์-ค านวณ  หรือ  ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  กลุ่มวชิาเคร่ืองกล  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการ
ไดย้นิ (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาด  แขนขาด  ขาลีบ  แขนลีบ และน้ิวขาด) 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและกระบวนการผลิต  (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)   ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนท่ีเนน้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป ค านวณ หรือ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  
ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาด  แขน
ขาด  ขาลีบ  แขนลีบ และน้ิวขาด) 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือหลกัสูตรปวช.  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมหรือศิลปกรรม  ตอ้งไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา (ตาบอด
สนิท) ท่ีมีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก เป็นใบ)้ และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  (เสริมทักษะภาษาองักฤษ)  ตอ้งส าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป ค านวณ หรือ 
ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร  ตอ้งไม่เป็นผู ้
พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ท่ีมีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก เป็นใบ)้ และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. วทิยาเขตปราจีนบุรี) 

               หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑ ์ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การอาหารและ          การ
จดัการ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์เท่านั้น  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา และความพิการทางร่างกาย (มือหรือแขน) 

 

คณะบริหารธุรกจิและอุตสาหกรรมบริการ (มจพ.วทิยาเขตปราจีนบุรี) 
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา         (ตา
บอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ น้ิวขาด และปากแหวง่เพดานโหว)่ 
               หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือหลกัสูตร (ปวช.) สาขาพาณิชยการหรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความ
พิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี(มจพ.วทิยาเขตระยอง) 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน  
ท่ีเนน้ดา้นวทิย-์คณิต หรือหลกัสูตร ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

              2. คุณสมบัติ เฉพาะอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในคุณสมบัติผู ้สมัคร และจะต้องไม่มีลักษณะความพิการ 
ทางการไดย้นิ พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และพิการทางแขนและขาท่ีไม่สามารถเขียนหนงัสือและเดินทางได ้

 

คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดล้อม (มจพ.วทิยาเขตระยอง) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน          
และการจดัการ ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเน้นดา้นวิทย์-คณิต หรือหลกัสูตร ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 
และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 
 

คณะบริหารธุรกจิ (มจพ.วทิยาเขตระยอง) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (รับทุกแผนการเรียน)   
ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)  และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและ 
แขนขาด) 
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การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตร ี4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562  

----------------------------- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และหรือผลคะแนนสอบตามที่
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาก าหนด ส าหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามีดังนี้  

- ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)  
และหรือ 

- ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาก าหนด 
โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้ 
 ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2561  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และหรือ 
 ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

- ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันสอบ) 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและยึดความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก  
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สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
 รหัส 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 
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สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)   
วิศวกรรมเครื่องกล (TM) 02101 10 - -   x x x  x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิศวกรรมการผลิตและ 
อุตสาหการ (TP) 

02102 10 - -   x x x  x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)  02103 20 - -      x x  x x     ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) 
(TE - Pow.) 

02105 10 - -        x x      ม.6 วิทย์ – คณิต หรือ 
ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

วิศวกรรมไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) (TE - Elec.) 

02106 10 - -        x x      ม.6 วทิย์ – คณิต หรือ 
ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ไดร้ับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
     2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 75 29 39 49 59  
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ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษา (TEE) 

02107 15 - -    x x   x x   x x  ม.6 วิทย์ - คณิต 

วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา (CEE) 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

02109 15 - -   x x    x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
      2  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 
  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

     3.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 426/1043

กลับหน้าสารบัญ



2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   
วิศวกรรมการผลิต (PE)* 01101 10 - -   x x x x x x x     ม.6 วิทย์ – คณิต  
วิศวกรรมการผลิต (PE)* 01101 5 - -   x x x x x x x     ปวช.ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์  
ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์/ 
สาขาวิชาผลิตภณัฑ์ยาง 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรมเคมี (Ch.E)* 01103 30 - -  x x x x x x x x     ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) (I - Ch.E)** 

01104 20 - -  x x x x x x x x     ม.6 วิทย์ - คณิต 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพจิารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
         2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ทั้ง 2 หลักสูตร ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00 
     3.  * สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และสาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ค่าธรรมเนียมและ 

  ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
     4.  ** สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (I - Ch.E) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 427/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   
วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ 
(MHE) 

01114 5 - -   x x x    x     ม.6 วิทย์ – คณิต   

วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ 
(MHE) 

01114 5 - -   x x x    x     ปวช. เครื่องกล/ ไฟฟ้า
และ อิเล็กทรอนิกส/์  
เเมคคาทรอนิกส ์

วิศวกรรมโยธา (CE) 01112 10 - - x x x x x x  x x     ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)* 01113 10 - - x x x x x         ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิศวกรรมวสัดุ (MATE)* 01116 30 - -      x x  x     ม.6 วิทย์ – คณิต  
วิศวกรรมวสัดุ (MATE)* 01116 10 - -      x x  x     ปวช. เครื่องกล/ไฟฟ้า/

อิเล็กทรอนิกส/์การ
ก่อสร้าง/ การต่อเรือ 

วิศวกรรมวสัดุเชิงนวัตกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
(I-IME)** 

01117 30 - -      x x  x     ม.6 วิทย์ – คณิต 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
     2.  * สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
     3.  ** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I -IME) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 428/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   
วิศวกรรมวสัดุเชิงนวัตกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) (I-IME)** 

01117 10 - -      x x  x     ปวช. เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์การ
ก่อสร้าง/ การต่อเรือ 

วิศวกรรมโลจสิติกส์ (LE) 01115 5 01215 10   x x x x   x     ม.6 วิทย์ – คณิต   
 

วิศวกรรมโลจสิติกส์ (LE) 01115 5 01215 10   x x x x   x     ปวช. เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส ์
 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
(E-RE) *** 

01102 20 - -   x x x x x x x     ม.6 วิทย์ – คณิต   
 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
     2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
     3. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท  

      4.  ** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I - IME) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 
   5.  *** สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  

 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 429/1043

กลับหน้าสารบัญ



3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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รหัส 
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O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 04101 30 04201 30       x x         ม.6 วิทย์ - คณิต 
เคมีอุตสาหกรรม (IC) 04102 70 04202 20   x x x x x x         ม.6 วิทย์ - คณิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (AT) 

04103 30 04203 20          x x x x x   ม.6 วิทย์ - คณิต 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตรและนวัตกรรม (ATI) 

04121 30 - -          x x x x x   ม.6 ที่ผ่านการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต หรือ
ตามความเห็นของ
ภาควิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 04104 30 04204 30   x x x x x x         ม.6 วิทย์ - คณิต 
หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 

2.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท  
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 430/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา วุฒิผู้สมัคร 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)* 04105 30 - -   x x x x x x  x x x x x   ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร (FT) 

04106 10 04206 10    x x x x x  x x x x x   ม.6 วิทย์ - คณิต 

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  

04107 10 04207 10      x x x          
 
 
ม.6 วิทย์ - คณิต - กลุ่มวิชาฟิสิกส์

อุตสาหกรรม  
04108 10 04208 10      x x x         

- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 04109 10 04209 10      x x x         
หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 

2.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท  
3.  *สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” อยู่ระหว่างการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 431/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 

 รหัส 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 49 59 69 89 99  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 04110 20 04210 20      x x x        ม.6 วิทย์ - คณิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
สองภาษา (CSB)* 

04111 20 - -      x x x        ม.6 วิทย์ - คณิต 

สถิติประยุกต์ (AS) 04112 20 - -      x x x        ม.6 วิทย์ - คณิต 
สถิติธุรกิจประกันภัย (ASB) 04113 20 - -      x x x        ม.6 วิทย์ – คณิต /ศลิป์ – ค านวณ 

คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (MC) 

04114 30 04214 30       x x        ม.6 วิทย์ - คณิต 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 04115 15 - -      x x x x       ม.6 วิทย์ - คณิต 
ฟิสิกส์วิศวกรรม  
หลักสูตรสองภาษา (EPH)* 
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ 

 
 

04117 

 
 

30 

 
 

- 

 
 

- 

      
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

        
 
ม.6 วิทย์ - คณิต 

- แขนงวิชาวิศวกรรมนาโน
และโฟโตนิกส์ 

04118 30 - -      x x x        

วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(MIEE) 

04120 20        x x x x       ม.6 วิทย์ - คณิต 

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)** 

04119 10 - -      x x x        ม.6 วิทย์ - คณิต 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท  

3. * (หลักสูตรสองภาษา) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
4. ** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 432/1043

กลับหน้าสารบัญ



4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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O-NET GAT PAT  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)   
ออกแบบภายใน (Int.D)*  11101 30 - - x x x x  x      x  ม.6 ทุกสาขา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เซรามิกส์ (CI.D)** 

11102 10 - -      x      x  ม.6 ทุกสาขา  ปวช.สาขาวิชา
จิตรกรรม/หตัถกรรม/ศิลปประยกุต์/
ออกแบบอุตสาหกรรม/กราฟกิ/ 
ช่างหนัง/ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง 
(เฉพาะสาขาวิชา IDMB – 11105 
รับเพิ่ม สาขาวิชาศิลปกรรม/ 
การจัดการทั่วไป/บริหาร) 

ศิลปประยุกต์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (AAP.D) * 

11103 10 - - x x x x  x      x  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
การจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ (IDMB)** 

11105 10 - -      x      x  

ระดับปริญญาตรี 5 ปี  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)   
สถาปัตยกรรม (Arch.)*  11104 10 - - x x x x x x    x    ม.6 วิทย์ - คณิต 
หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 

     2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6 หรือ ปวช. 1 – ปวช. 3)  ไม่น้อยกว่า 2.75 
     3. สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) จะพิจารณา Portfolio 

4. * สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D) สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (AAP.D)   และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Arch.) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท  
5. ** สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D)และสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 433/1043

กลับหน้าสารบัญ



5. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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O-NET GAT PAT  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76   
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์ (BBR)  

16101 10 - - x x x x          ม.6 ทุกสาขา 

การบริหารอุตสาหกรรม 
การผลติและการบริการ (BMS) 

16102 10 - - x x x x          ม.6 ทุกสาขา 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 434/1043

กลับหน้าสารบัญ



6. วิทยาลัยนานาชาติ   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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(คน) 

รหัส 
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(คน) 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
การค้าระหว่างประเทศและ
ธุรกิจโลจิสติกส์ (ITBL) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

15101 30 - -   x x          ม.6 ทุกสาขา 
15102 30        x x       
15103 30            x x   

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. วิทยาลัยนานาชาติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 
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กลับหน้าสารบัญ



7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา  วุฒิผู้สมัคร 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา   
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 89  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)    
เทคโนโลยีวิศวการเชื่อม (WdET) 03102 10 03202 10       x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 
เทคโนโลยีวิศวการเชื่อม (WdET) - - 03202 10               ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/

สาขางานต่อเรือโลหะ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  (MDET)  

- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องกล (D) 03113 20 03213 15       x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องกล (D) - - 03213 15               ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 

ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (MtET) 03106 5 03206 15       x x x      ม.6 วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่า 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (MtET) - - 03206 15               ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
3. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00 
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีท่ี 1 – ปวช.ปีท่ี 3) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 436/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา   
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) วุฒิผู้สมัคร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)    
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 03109 5 03209 5   x x x x x  x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] - - 03209 5               ปวช. กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์กลุม่วิชา
ช่างอุตสาหกรรม 
ฐานวิทยาศาสต ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) 03107 10 03207 15       x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) 03107 10 03207 15               ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  
หรือ สาขางานต่อเรือไฟ
เบอร์กล๊าส 
ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ หรือประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
3. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00 
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีท่ี 1 – ปวช.ปีท่ี 3) ไม่น้อยกว่า 2.00 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 รหัส 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 
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(คน) 
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วุฒิผู้สมัคร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)   
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 
[EnET(I)] 

03116 5 - -   x x x x x  x     ม.6 วิทย์ - คณิต 

- แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยแุละโทรทศัน ์
[EnET(B)] 

03117 5 - -   x x x x x  x     ม.6 วิทย์ - คณิต 

- แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยแุละโทรทศัน ์
[EnET(B)] 

03117 5 - -              ปวช. กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์กลุม่วิชา
ช่างอุตสาหกรรม 
ฐานวิทยาศาสต ์

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)] 03115 5 - -   x x x x x  x     ม.6 วิทย์ - คณิต 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) 03111 20 03211 10 x  x x x x x x x x x x x ม.6 วิทย์ - คณิต 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ                   
- แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน [InET(F)] 03110 5 03210 5   x x x         ม.6 วิทย์ - คณิต 

- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 
[InET(M)] 

- - 03220 5   x x x         

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
3. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00 
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีท่ี 1 – ปวช.ปีท่ี 3) ไม่น้อยกว่า 2.00 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)   
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
(TDET) 

- - 03201 20       x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
(TDET) 

- - 03201 20               ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล 
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล [MDET(M)] 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

03203 

 
 

20 

       
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

      
 
ม.6 วิทย์ - คณิต 

- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล [MDET(M)] - - 03203 20               ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกลหรือ
เทียบเท่า โดยผ่านความ
เห็นชอบของภาควิชา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและ
ปรับอากาศ (RAET) 

- - 03205 10       x x x      ม.6 ทุกสาขาวิชา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและ
ปรับอากาศ (RAET) 

- - 03205 10               ปวช. ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
3. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.0 
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีท่ี 1 – ปวช.ปีท่ี 3) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 439/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 รหัส 

สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา   
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 89  
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) วุฒิผู้สมัคร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ (IPTM) 

03112 5 03212 15      x x        ม.6 วิทย์ - คณิต/ 
ศิลป์ - ค านวณ 

การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ (IPTM) 

03112 5 03212 15               ปวช.ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม หรือประเภทวิชา
เกษตรกรรม/อตุสาหกรรมสิ่ง
ทอ/สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
3. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.0 
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีท่ี 1 – ปวช.ปีท่ี 3) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 440/1043

กลับหน้าสารบัญ



8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 

 รหัส 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
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(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
วิทยาการสารสนเทศเพื่อ
เศรษฐกิจดิจิทัล  
(I-BIT) (หลักสูตรนานาชาติ) 

07101 40 - - x x x x x x x x      ม.6 หรือเทียบเท่าที่
เรียนทาง วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
รายวิชาที่เก่ียวข้อง
รวมกันไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต 

หมายเหตุ   1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
    2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 441/1043

กลับหน้าสารบัญ



9. คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 

 รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 06101 40 - -   x x x         ม.6 ทุกสาขา 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
การจัดการอุตสาหกรรม (IM) 06102 30 - -   x x x         ม.6 วิทย์ - คณิต 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร (TA) 

06103 40 - -   x x x          
ม.6 วิทย์ - คณิต/ 
ศิลป์ - ค านวณ เทคโนโลยีเครื่องกลและ

กระบวนการผลิต (MM)* 
06106 20 - -   x x x         

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
และบรหิารงานก่อสร้าง(CA) 

06104 60 - -   x x x         ม.6 ทุกสาขา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
วิศวกรรมสารสนเทศและ
เครือข่าย (INE) * 

06105 10 - -   x x x     x    ม.6 วิทย์ - คณิต/ 
ศิลป์ - ค านวณ 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 

 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 442/1043

กลับหน้าสารบัญ



10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 

 รหัส 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขา 
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จ านวน 
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(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
วิทยาศาสตร์การอาหาร
และการจัดการ (FSM)  

05101 60 - -      x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 
5 - -      x x x      ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้

ที่สอบผา่นค่าย สอวน. 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ์ (IPD)                 
- แขนงวิชาการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
บรรจุภัณฑ์ (HBPD) 

05102 40 - -      x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 
 
5 

 
- 

 
- 

      
x 

 
x 

 
x 

     ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้
ที่สอบผา่นค่าย สอวน. 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม (FPPD) 

05104 40 - -      x x x      ม.6 วิทย์ – คณิต  
 
5 

 
- 

 
- 

      
x 

 
x 

 
x 

     ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้
ที่สอบผา่นค่าย สอวน. 

วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ (FSN) 

05103 60 - -      x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 
5 - -      x x x      ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้

ที่สอบผา่นค่าย สอวน. 
หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 443/1043

กลับหน้าสารบัญ



11. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(TH)     

17101 320 - -  x x x          ม.6 ทุกสาขา หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาพณิชยการ/
คหกรรม/อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม
และการค้า (IBT) 

17102 320 - -  x x x          ม.6 ทุกสาขา หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาพณิชยการ/
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจ 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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กลับหน้าสารบัญ



12. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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วิชา 

จ านวน 
รับ 

(คน) 

รหัส 
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(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
กระบวนการอุตสาหกรรม
เคมีและสิ่งแวดล้อม 
(ICPE) 

13101 50 - - x x x x x x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

เทคโนโลยีพลังงานและการ
จัดการ (ETAM) 

13102 50 - - x x x x x x x x      ม.6 วิทย์ - คณิต 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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13. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบ

พิเศษ 
วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง  
เทคโนโลยวีิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)                 

ม.6 วิทย์ – คณิต  
หรือเทียบเท่า 

- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 12101 10 - -   x x     x     

- แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ 12102 10 - -   x x     x     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จดัการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
กระบวนการเคมี (Cpet) 

12105 10 - -         x     ม.6 วิทย์ – คณิต 
หรือเทียบเท่า 

เทคโนโลยีวิศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลติ (MPet)                ม.6 วิทย์ – คณิต 
หรือเทียบเท่า - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  12106 10 - -         x     

- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ  12107 10 - -         x     
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจสิติกส์ (ILet) 

12108 10 - -         x     ม.6 วิทย์ – คณิต 
หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
     2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet) และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)  
    ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.70 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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14. คณะบริหารธุรกิจ  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ วิชาท่ีใช้พิจารณา วุฒิผู้สมัคร 
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รหัส 
สาขา 
วิชา 

จ านวน 
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(คน) 

O-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา  
 01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59  
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(BCom) 

14101 20 - - x x x x          ม.6 ทุกสาขา  

การบัญชี (BAcc) 14102 60 - - x x x x          ม.6 ทุกสาขา  
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจสิติกส์ (BIBLA) 

14103 80 - - x x x x          ม.6 ทุกสาขา  

หมายเหตุ     1. x  หมายถึง วิชาท่ีใช้พิจารณาในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ีผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามท่ีคณะก าหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
2. คณะบริหารธุรกิจ โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
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วิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  จะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET และหรือ GAT/PAT และหรือวิชา

สามัญ 9 วิชา และหรือผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาก าหนด (ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชา 
ที่สาขาวิชาก าหนดส าหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา) และหรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ที่คณะก าหนด 
(ถ้ามี) 

 

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับผูท้ีส่อบคัดเลือกได้ 
เกณฑ์การพิจารณาส าหรับผู้ทีส่อบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก 
1. การสอบสัมภาษณ ์
2. ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET และหรือ GAT/PAT และหรือวิชาสามัญ 9 วิชา ที่คณะ/

วิทยาลัย/สาขาวิชาก าหนด (ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาที่สาขาวิชาก าหนดส าหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา)  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) (ถ้ามี) 
4. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 

ทางการศึกษาของผูส้มัครตรงตามที่ระบไุว้ในแตล่ะสาขาวชิา 
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สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่ตั้ง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ 
1.1  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร  10520  หมายเลขโทรศัพท์ 02-3298000  www.reg.kmitl.ac.th 
1.2  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ตั้งอยู่เลขท่ี 17/1 หมู่ที่ 6 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 

www.chumphon.kmitl.ac.th 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมคัร 
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ

จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระท าความผิดต่างๆ
5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าหรอืร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
7. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 

ล้าดับที่ สาขาวิชา 
ค่าน้้าหนัก (%) 

GAT  
ความถนัดทั่วไป 

PAT 1 
คณิต 

PAT  3 
วิศว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 วิศวกรรมโทรคมนาคม 20 30 50 
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 20 30 50 
3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 20 30 50 
4 วิศวกรรมเคมี 20 30 50 
5 วิศวกรรมปิโตรเคมี 20 30 50 
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ล้าดับที่ 

 
สาขาวิชา 

ค่าน้้าหนัก (%) 
GAT  

ความถนัดทั่วไป 
PAT 1  
คณิต 

PAT  3 
วิศว 

6 วิศวกรรมเครื่องกล 20 30 50 
7 วิศวกรรมเกษตร 20 30 50 
8 วิศวกรรมโยธา 20 30 50 
9 วิศวกรรมอุตสาหการ 20 30 50 
10 วิศวกรรมอาหาร 20 30 50 
11 วิศวกรรมขนส่งทางราง 20 30 50 
12 วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 20 30 50 
13 วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 20 30 50 
14 วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 20 30 50 
15 วิศวกรรมการวัดคุม 20 30 50 
16 วิศวกรรมระบบควบคุม 20 30 50 
17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 30 50 
18 วิศวกรรมสารสนเทศ 20 30 50 
19 วิศวกรรมอัตโนมัติ 20 30 50 
20 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 30 50 
21 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 20 30 50 
22 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ) 20 30 50 
23 วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 20 30 50 
24 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) 20 30 50 
25 วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ) 20 30 50 
26 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 20 30 50 
27 วิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ) 20 30 50 
28 วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ) 20 30 50 
29 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)  20 40 40 

 

หมายเหตุ    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ขั้นต่ าดังนี ้
- GAT  ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)      ไม่น้อยกว่า  60%  และ 
- PAT 1        ไม่น้อยกว่า  30% 

 
การสอบสัมภาษณ์  

       ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์       จ านวนเงิน  25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)     จ านวนเงิน  90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   จ านวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)      จ านวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า 

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 
ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT4 

ความถนัดทางสถาปัตย์   ความถนัดทั่วไป 

1. สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ 40  60 

 
สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม สาขาวิชาภาพพิมพ์
และอิลลัสเตชั่น 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 
ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT6 

  
ความถนัดทั่วไป ความถนัดทาง 

ศิลปกรรมศาสตร์ 
1. สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ 50 50 
 สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสังคม   
 สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น   
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การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา  08.30-16.30 น.  สถานที่สอบ

สัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

- เทคนิคสถาปัตยกรรม 
- สถาปัตยกรรมไทย 
- เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
- เขียนแบบก่อสร้าง 
- ก่อสร้าง 
- ออกแบบตกแต่ง 
- ตกแต่งภายใน 
- ศิลปกรรม 
- ออกแบบนิทศศิลป์ 
- ออกแบบ 
- การพิมพ์ 
- พาณิชย์ศิลป์ 
- วิจิตรศิลป์ 
- อ่ืนๆที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 
สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 

1. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

- เทคนิคสถาปัตยกรรม 
- สถาปัตยกรรมไทย 
- เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
- เขียนแบบก่อสร้าง 
- ก่อสร้าง 
- ออกแบบตกแต่ง 
- ตกแต่งภายใน 
- ศิลปกรรม 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 452/1043

กลับหน้าสารบัญ



- ออกแบบนิทศศิลป์ 
- ออกแบบ 
- การพิมพ์ 
- พาณิชย์ศิลป์ 
- วิจิตรศิลป์ 
- อ่ืนๆที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 

สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ 
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

- เทคนิคสถาปัตยกรรม 
- สถาปัตยกรรมไทย 
- เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
- เขียนแบบก่อสร้าง 
- ก่อสร้าง 
- ออกแบบตกแต่ง 
- ตกแต่งภายใน 
- ศิลปกรรม 
- ออกแบบนิทศศิลป์ 
- ออกแบบ 
- การพิมพ์ 
- พาณิชย์ศิลป์ 
- วิจิตรศิลป์ 
- อ่ืนๆที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 

 

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณิต-(ม.6) แผนการเรียนวิทย์  
2. ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาวิชาดงัต่อไปนี้ 

- อิเล็กทรอนิกส์ 
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- โทรคมนาคม  
- คอมพิวเตอร์ 
- เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไฟฟ้าก าลัง  
หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
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สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาเกษตรกรรม 

หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
 
 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 2  PAT 3  PAT 4  PAT 5 

  ความถนัด
ทั่วไป 

วิทย์ วิศว สถาปัตย ์ ความถนัดทาง 
วิชาชีพครู 

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 - - 40 40 

2. 
สาขาวิชาการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน 

20 - - 40 40 

3. สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ 20 - - 40 40 

4. สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 20 - 40 - 40 

5. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 20 40 - - 40 

 
การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. รับผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สมัครได้ทุกสาขาวิชา ส่วนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ สมัครได้เฉพาะ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์เกษตร     

     สว่นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาเอกดังนี้  พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยาโรคพืช  
ปฐพีวิทยา    

หมายเหตุ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เลือกกลุ่มวิชาเอกหลังจากผ่านการเข้ามาศึกษาแล้วโดยจะพิจารณา
จากเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาแรกในชั้นปีที่ 1  

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 

  ค่าน้้าหนัก (%) 

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT 85 PAT 1 PAT 2  

  
ความถนัด

ทั่วไป 
ความถนัด

คณิตศาสตร ์
ความถนัด

วิทยาศาสตร์ 

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 30 50 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์   20 30 50 

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 20 30 50 

4. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 20 30 50 

5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร 20 30 50 

 
การสอบสัมภาษณ์  

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  สถานที่สอบ
สัมภาษณ์  อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 455/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 

 1. รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์) 

 2. รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ – 
ค านวณ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 
ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 PAT 2  

  
ความถนัด

ทั่วไป 
ความถนัด

คณิตศาสตร ์
ความถนัด

วิทยาศาสตร์ 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 50 30 

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 50 30 

3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 20 30 50 

4. สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 20 30 50 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 30 50 

6. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 20 30 50 

7. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20 30 50 

8. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 30 50 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ

สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 456/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
เทียบเท่า 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
2.50 (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา) 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 

  ค่าน้้าหนัก  (%)  

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 

  ความถนัดทั่วไป คณิตศาสตร ์

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 60 

2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  40 60 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 60 

 
การสอบสัมภาษณ์  

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 457/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สมัครได้ทุก 
สาขาวิชา  ส าหรับแผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ สมัครได้เฉพาะ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เท่านั้น 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้้าหนัก (%) 

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 PAT 2 

  ความถนัดทั่วไป คณิต วิทย์ 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20  20 60 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 20 20 60 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 20 30 50 

 
การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น.  สถานที่สอบ

สัมภาษณ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  อาคารเจ้าคุณทหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 458/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะการบริหารและจัดการ 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และศึกษาใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT1 

  ความถนัดทั่วไป คณิต 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  50 50 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 50 50 

 
การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  สถานที่สอบ

สัมภาษณ์ อาคารศูนยเ์รียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โซน C  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 459/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบัง 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT1 PAT2  

  ความถนัดทั่วไป คณิต วิทย์ 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 20 30 50 

 
การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  สถานที่

สอบสัมภาษณ์  อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้อง C101-104  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 460/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้้าหนัก  (%) 

ล้าดับที่ คณะ/สาขาวิชา PAT 1 PAT 2 PAT 3 

  คณิต วิทย์ วิศว 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 30 30 40 

 
การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ

สัมภาษณ์ห้องอินทนิล 1 ชั้น 4 อาหารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 461/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

 1. สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง   

 2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน 

หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง   

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

ล้าดับที่ สาขาวิชา 

ค่าน้้าหนัก (%) 
GAT PAT 1 PAT 3 

ความถนัด 
ทั่วไป 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต วิศว 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 20 - 30 50 
2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20 40 40 - 

 

 การสอบสัมภาษณ์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.30  - 12.00 น. โดยผู้ที่สัมภาษณ์จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจร่างกาย เวชศาสตร์การบิน สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา  
09.30 - 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  90,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ต้องช าระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับสถาบันการ
บินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมการ
บินและนักบินพาณิชย์ ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท 
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วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 

1.  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2561 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 
ภาคเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

ล้าดับที่ 
 
 

สาขาวิชา 

ค่าน้้าหนัก (%) 

GAT  
ความถนัดทั่วไป 

PAT 1  
คณิตศาสตร ์

PAT  3 
วิศวกรรมศาสตร์ 

1 วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 20 30 50 

 
การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ

สัมภาษณ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก HM)  ชั้น 7  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  80,000  บาท  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมพลังงาน แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

1.2 ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการเรียนสาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ ศิลป์-ค านวณ 

1.3 ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า   สัตวศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ รับสมัครทุกแผนการเรียน 

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา 

ค่าน้ าหนัก (%) 

GAT PAT 1 PAT 3 

ความถนัดทั่วไป คณิต วิศว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์       

1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  20 30 50 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร 20 30 50 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 30 50 

4 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 20 30 50 

5 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 20 30 50 
 
 
 

ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา 

ค่าน้ าหนัก (%) 

GAT PAT 1 PAT 2 
ความถนัดทั่วไป คณิต วิทย์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์      

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 20 30 50 

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 20 30 50 

3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20 30 50 
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ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา 

ค่าน้ าหนัก (%) 

GAT PAT 1 PAT 2 
ความถนัดทั่วไป คณิต วิทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 30 50 
 
 
 

ล าดับที ่ คณะ/สาขาวิชา 

ค่าน้ าหนัก (%) 

GAT PAT 1 
ความถนัดทั่วไป คณิต 

คณะการบริหารและจัดการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    

1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 50 50 
 

การสอบสัมภาษณ์  
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00–12.00 น.  ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จ านวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

ทีต่ั้ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070  เว็บไซต์  www.sut.ac.th   มีเนื้อที่ 7,000 ไร่ ห่างจากใจกลางเมือง ประมาณ 15 

กิโลเมตร  เส้นทางการคมนาคมสะดวก  มีรถโดยสารประจ าทางให้บริการจากตัวเมืองถึงภายในมหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา :  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 และ   0-4422-3025-6 

โทรสาร 0-4422-3010 เว็บไซต์ sutgateway.sut.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ :   รายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 466/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01701110014 สาขาวิชาคณติศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา จ านวนรับ :  30  คน 

รหัสสาขาวิชา 01701110015 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวนรับ :    5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา คณิตศาสตร์1 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ 

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  

 

ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฯ คือ   - คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

                    - วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

                       - ภาษาต่างประเทศ               ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

คณิตศาสตร์1 20 

ฟิสิกส์ 20 

เคมี 20 

ชีววิทยา 20 

ภาษาอังกฤษ 20 

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  จะพิจารณา

คัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนรวม 5 รายวิชา (คะแนนที่คิดค่าน้ าหนักแล้ว) ตั้ งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป 

แล้วพิจารณาเรียงล าดับคะแนนตามจ านวนรับ 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนกัเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 467/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01703010016 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวนรับ :  30  คน 

รหัสสาขาวิชา 01703010019 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ์ จ านวนรับ :  30  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

   สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ 

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  

 

ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึ กษา

ขั้นพื้นฐานฯ คือ 

- คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

- วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

   - ภาษาต่างประเทศ           ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

ภาษาไทย 7 

สังคมศึกษา 7 

คณิตศาสตร์1 15 

ฟิสิกส์ 7 

เคมี 20 

ชีววิทยา 30 

ภาษาอังกฤษ 14 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 468/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01703010018 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ :  30  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ 

เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ 

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  

 

ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฯ คือ 

- คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

- วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

   - ภาษาต่างประเทศ           ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

คณิตศาสตร์1 25 

ฟิสิกส์ 20 

เคมี 25 

ชีววิทยา 20 

ภาษาอังกฤษ 10 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 469/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01703080007 สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความ

ปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จ านวนรับ :  30  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรยีน 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์  

เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ 

5. หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT) 

2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน 

3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 

4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน 

5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป 

6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

     7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่าท่ีส านักวิชาฯ รับรอง 

6. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนักของ

แต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

คณิตศาสตร์1 20 

ฟิสิกส์ 20 

เคมี 20 

ชีววิทยา 20 

ภาษาอังกฤษ 20 

 3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ถ้ามี) 

4. การสอบสมัภาษณ์   

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คดัเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั มภ าษณ์ ใน วั น ที่  9  พ ฤษ ภาคม  2562   ที่ เว็ บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

 044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 470/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 

หลักสูตรการจดัการบณัฑิต 

รหัสสาขาวิชา 01702010020 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จ านวนรับ :  10  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรยีน 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

   สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  และ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร2์   

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

ภาษาไทย 20 

สังคมศึกษา 20 

คณิตศาสตร์1 
30 

คณิตศาสตร์2 

ภาษาอังกฤษ 30 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 471/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต 

รหัสสาขาวิชา 01702010021 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวนรับ :  15  คน 

รหัสสาขาวิชา 01702010022 สาขาวิชานิเทศศาสตรด์ิจิทัล จ านวนรับ :  5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรยีน 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

   สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  และ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร2์   

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

ภาษาไทย 25 

สังคมศึกษา 20 

คณิตศาสตร์1 
30 

คณิตศาสตร์2 

ภาษาอังกฤษ 25 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 472/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01702080001 สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนรับ :  30  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรยีน 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป 

4. มีคะแนน (GPA) ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

5. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาสังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ และ คณติศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2 

6. หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT) 

2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน 

3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 

4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน 

5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป 

6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

    7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่าที่ส านักวิชาฯ รับรอง   

7. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนักของ 

แต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

สังคมศึกษา 20 

คณิตศาสตร์1 
40 

คณิตศาสตร์2 

ภาษาอังกฤษ 40 

3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ถ้ามี) 

4. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยสะสม ตามที่สาขาวิชาก าหนด ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ป ระก าศ ราย ช่ื อผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ าษ ณ์ ใน วั น ที่  9  พ ฤษ ภ าคม  2562   ที่ เว็ บ ไซ ต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ท่ีเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 044-

223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 473/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707010034 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ จ านวนรับ :  150  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

    คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ   

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

ภาษาไทย 10 

คณิตศาสตร์1 30 

ฟิสิกส์ 30 

เคมี 10 

ภาษาอังกฤษ 20 

        จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนรวม 5 รายวิชา(คะแนนที่คิดค่าน้ าหนักแล้ว) 

ตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป แล้วจะพิจารณาเรียงล าดับคะแนนตามจ านวนรับ 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 474/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707080014 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนรับ :  20  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยศาสตร์–คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 3.00 ข้ึนไป  

4. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  3.00 ข้ึนไป 

5. หากผู้ที่มีคะแนนการสอบวัดทกัษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณา

เป็นกรณีพเิศษ  

1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (TOEFL internet-based) 

2) IELTS  ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน 

3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 

4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน  

5) SAT ตั้งแต่  400  ขึ้นไป 

6) CEFR  ตั้งแต่   B1  ขึ้นไป 

     7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเทา่ที่ส านักวิชาฯ รับรอง 

6. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX)            3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ถ้ามี) 

2. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสมตามทีส่าขาวิชาก าหนด ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 475/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707130034 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสตูรนอกเวลา) จ านวนรับ :  15  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  ทุกแผนการเรียน 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1.  ผลการเรียน (GPAX)    

2.  การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 476/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707130033 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสตูรนอกเวลา) จ านวนรับ :  15  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  หรือเทียบเท่า  ทกุแผนการเรียน 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.00 ข้ึนไป 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1.  ผลการเรียน (GPAX)  

2. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5  

และ 044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 477/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707220002 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) จ านวนรับ :  5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือ  

3. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างโยธา  สาขาช่างก่อสร้าง  สาขาช่างส ารวจ  

    และสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  2.75 ขึ้นไป 

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1.  ผลการเรียน (GPAX)  

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน  ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707220001 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) จ านวนรับ :  5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา  สาขาช่างก่อสร้าง  สาขาช่างส ารวจ และ 

    สาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  2.75 ขึ้นไป 

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1.  ผลการเรียน (GPAX)  

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01710010006 กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ จ านวนรับ :  80  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

   สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ 

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนั ก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

ภาษาไทย 7 

สังคมศึกษา 7 

คณิตศาสตร์1 16 

ฟิสิกส์ 10 

เคมี 20 

ชีววิทยา 20 

ภาษาอังกฤษ 20 

ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนรวม 7 รายวิชา (คะแนนที่คิดค่าน้ าหนักแล้ว) 

ตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไปแล้วพิจารณาเรียงล าดับคะแนนตามจ านวนรับ 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

รหัสสาขาวิชา 01708070019 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ จ านวนรับ :  5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.75 ข้ึนไป 

4. มีคะแนน (GPA) กลุม่สาระวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา และ

ภาษาไทย  ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป 

5. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

   สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสกิส์  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ 

6. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
    1.1  ควรมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
    1.2  ควรมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18 – 25  

     (ค่าดัชนีมวลกาย = น้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกก าลังสอง) 

2. คุณสมบัติทั่วไป 
2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีสามารถจะรับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐได้ 
2.2  อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดการรับสมัคร  
2.3  มีประวัติความประพฤติดี 
2.4  ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต 
2.5  มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานวิชาการ เช่น การแข่งขันวิทยาศาสตร์ และ
การประชุมวิชาการ เป็นต้น และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
สาธารณประโยชน์  
2.6  ไม่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้ 

(1)  ความพิการทางกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพ 

(2)  ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 
neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

(3)  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรควัณโรคปอด เป็นต้น 

(4)  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น 
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้   
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร 
- ภาวะไตวายเรื้อรัง 
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

(5) ตาบอดสี 

(6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
- สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

(7) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทาง

ประสาทและการได้ยิน (Sensory-neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 481/1043

กลับหน้าสารบัญ



(8) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ท่ีคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี อาจแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญ  เฉพาะโรคตรวจ

เพิ่มเตมิบางรายได ้
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนัก

ของแต่ละรายวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

ภาษาไทย 7 

สังคมศึกษา 8 

คณิตศาสตร์1 15 

ฟิสิกส์ 10 

เคมี 20 

ชีววิทยา 20 

ภาษาอังกฤษ 20 

        จะต้องได้คะแนนวิชาชีววิทยาขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20, วิชาเคมี ร้อยละ 20 และ

วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) ตามที่ส านักวิชาก าหนด ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01709100018 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์ จ านวนรับ :  5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

3. อายุไม่น้อยกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 

4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป 

5. มีคะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร ์ และภาษาต่างประเทศ  

   ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป 

6. มีคะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ตัง้แต่ 2.50  ขึ้นไป 

7. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์1  

   ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และภาษาอังกฤษ 

8. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น 

    ปริญญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือตัว

นักศึกษาเอง อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรอืผู้อื่นเช่น โรคจติ (Psychotic 

disorders) โรคอารมณผ์ิดปกติ (Mood disorders) โรคประสาทอย่างรุนแรง (Severe neurotic 

disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) โดยเฉพาะบุคลิกต่อต้านสังคม 

(Antisocial personality disorders หรือ Borderline personality disorders) รวมถึงปัญหา

ทางจิตเวชอื่น ๆ ท่ีมีความรุนแรงใกล้เคียงกัน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงานและการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2. เป็นโรคตดิต่อในระยะตดิต่ออันตราย ที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด

ความพิการอย่างถาวร เช่น โรคเรือ้น โรคเท้าช้าง เป็นต้น อันเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาการ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

3. เป็นโรคไม่ตดิต่อหรือภาวะ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏบิัติงานและการประกอบวิชาชีพทัน

ตกรรม 

4. มีความพิการทางร่างกาย อันเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม 

5. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยา่งน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

ก) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน

และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ข) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตังิานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6. มีความผิดปกติในการได้ยินท้ังสองข้าง อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิ

เบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 

70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการไดย้ิน (Sensorineural hearing loss) 

7. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมไิด้ระบไุว้ท่ีคณะกรรมการแพทยผ์ู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคตอ่

การศึกษา การปฏบิัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ท้ังนี้อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญในแตล่ะ

กรณีตรวจเพิ่มเติมได ้

 เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 483/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562  ท่ีจัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้ าหนักของแต่ละ

รายวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา/องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

คณิตศาสตร์1 20 

ฟิสิกส์ 20 

เคมี 20 

ชีววิทยา 20 

ภาษาอังกฤษ 20 

        คะแนนรวมทุกรายวิชาที่คิดค่าน้ าหนักแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 

3. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมตามทีส่าขาวิชาก าหนด ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ป ระ ก าศ ร าย ช่ื อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ าษ ณ์ ใน วั น ที่  9  พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 2   ที่ เว็ บ ไซ ต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 044-

223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 484/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส ำนักวิชำวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707230001 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลกัสูตรนอกเวลา) จ ำนวนรับ :  45  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  
3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.50 ข้ึนไป 

4. มีคะแนนวิชาสามญัที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย  

    คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ   

5. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลการสอบข้อเขียนทักษะเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องมือ 

3. ผลการสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร 1.  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) หรือ (รบ.1)  1 ชุด    

2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 

3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด 

4.  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ช่ือ-สกุล  ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)  1 ชุด   

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2562  ที่เว็บไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภำคม 2562   

กำรรำยงำนตัว 08.00 น.  สถำนที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสำรที่ต้องน ำมำสอบสัมภำษณ์ 
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภำคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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ส ำนักวิชำวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

รหัสสาขาวิชา 01707230002 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลกัสูตรนอกเวลา) จ ำนวนรับ :  15  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า (ปวส.) 

   แผนการเรียนสาขาวิชาช่างกล  เครื่องกล  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างอุตสาหกรรม 

   ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 2.00 ข้ึนไป 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. ผลการเรียน (GPAX) 

2. ผลการสอบข้อเขียนทักษะเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องมือ 

3. ผลการสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร 1.  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) หรือ (รบ.1)  1 ชุด    

2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 

3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด 

4.  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ช่ือ-สกุล  ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)  1 ชุด   

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2562  ที่เว็บไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภำคม 2562   

กำรรำยงำนตัว 08.00 น.  สถำนที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

เอกสำรที่ต้องน ำมำสอบสัมภำษณ์ 
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 17  พฤษภำคม 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตร ีTCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2562  (โดย ทปอ. เป็นผูร้ับสมัคร) 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ป ี เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำร 
รับสมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 17 – 29 เมษำยน 2562 - 

สมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
- http://regservice.buu.ac.th
- https://student.mytcas.com

17 – 29 เมษำยน 2562 - 

กำรช ำระเงิน 

ตำมช่องทำงที่ ทปอ. ก ำหนด 
- กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมคัร
ได้ช ำระเงินค่ำสมัครเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ภำยในวันที่
ก ำหนดเท่ำนัน้

17 – 29 เมษำยน 2562 - 

ประกำศผลผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย 

- http://regservice.buu.ac.th
- https://student.mytcas.com

9  พฤษภำคม 2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย 
พร้อมให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ ์
ท ำกำรยืนยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำ 
ในวันสัมภำษณ ์

มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 12  พฤษภำคม 2562 09.00 - 16.00  น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรสัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
เข้ำศึกษำ 

- http://regservice.buu.ac.th 17  พฤษภำคม 2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

กำรรำยงำนตัวออนไลน ์
เพื่อเข้ำศึกษำ 

- http://smartreg.buu.ac.th 27 - 28 พฤษภำคม2562 - 

หมายเหตุ 1)  ปฏิทนิกำรคัดเลอืกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
2) ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวทิยำลัยบูรพำ รหัสนสิิต 62
3) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่งำนรบัเข้ำศึกษำ หมำยเลข 038-102721 และ 038-102643

มหาวิทยาลัยบูรพา
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0320/2562 

เร่ือง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตร ีTCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 
มหำวิทยำลยับูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2562  (โดย ทปอ. เป็นผู้รบัสมัคร) 

------------------------------------ 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง นโยบำยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระบบใหม่  
มหำวิทยำลยับูรพำ  จึงมีนโยบำยที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ  
มหำวิทยำลยับูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2562 โดยที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้รับสมัครมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ต้องเป็นผูท้ี่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 

ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า  ยกเว้น  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ   
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว) 

2.  ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอำยุ  (มีอำยุ 2 ปี) 
3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวชิำก ำหนด  โดยให้เลือกสมัครได้ 6  สำขำวชิำ  แบบมีล ำดบั 
6.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำ รหัสนสิิต  62  หรือได้ท ำกำรยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮำสไ์ปแลว้    

ในรอบที่ผ่ำนมำ  หำกประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งกำรสละสิทธ์ิจะต้องท ำในระยะเวลำที่ก ำหนด  
มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรสมคัรครั้งนี้เปน็โมฆะ  
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ 
     (คณะ/สาขาวิชาทีไ่ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มกีารก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (พย.บ.)   
1.  มอีำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.)   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00  และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
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3.  มีคะแนนสอบภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำนเทียบเท่ำ TOEFL  ขั้นต่ ำ 450 (PBT)  หรือเทียบเท่ำ  
    (CBT)  173  หรือ  61 (IBT)  หรือ  TELTS เกรด 5 (ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี)  หรือ 
4.  หำกไม่มีคะแนนสอบดังข้อ 3  จะต้องมีคะแนนสอบ  BUU  GET  มำยื่นในวนัสอบสัมภำษณ์ 

     โดยอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
 ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
ไม่มีควำมพิกำรทำงดำ้นร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ  เพื่อประโยชน ์
ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏบิัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ 
ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี ้
 1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    1.1  มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้รุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (Severe  Neurosis)   
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ Antisocial Personality  หรือ  Borderline  Personality  รวมถึงปัญหำ 
ทำงจิตเวชอืน่ ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำลและผดงุครรภ์ 

    1.2  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร   
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    1.3  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
  1.3.1  โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไมม่ีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย  3  ปี   
โดยมีกำรรับรองจำกแพทยผ์ู้เชีย่วชำญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

1.3.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
1.3.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร 
  1.3.4  ภำวะไตวำยเร้ือรัง    

1.3.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
      1.4  ตำบอดสีชนดิรุนแรงทั้งสองข้ำง 
      1.5  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   1.5.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 1.5.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึง่ต่ ำกว่ำ  6/24   
   1.5.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

    1.3  หูหนวกหรือหูตึง  (Threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติทำงประสำท 
และกำรได้ยนิ  (Sensorincural  Hearing  Loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
     1.7  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว ้

    ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
สัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำจิตวิทยำ  กลุ่มจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร   
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดงันี้ 

1.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ (นศ.บ.)  (รบัวุฒิเทียบเท่า ปวช.  แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)  
เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่  2  ภำคเรียนที่  2  จะต้องเลือกเรียน  3  วิชำเอก  ดังนี ้

1.  วิชำเอกกำรสื่อสำรตรำสินคำ้  2.  วิชำเอกวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจนซ์  
3.  วิชำเอกกำรสื่อสำรองค์กร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำจีน  ผูส้มัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจนี 
ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำญี่ปุน่  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญีปุ่่น 
ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  หรือหำกไม่ได้เรียนวิชำภำษำญี่ปุน่จะต้องมีใบประกำศกำรสอบผำ่นวัดระดบัภำษำญีปุ่่น 
ระดับ N4  ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 

    1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.75 
    2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ  ไมต่่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์   

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

 สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชำ  เมื่อขึ้นชั้นปีที่  2  ดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มภูมิศำสตร์    2.  กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  10  หน่วยกิต 
3.  ผู้เข้ำศึกษำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตรต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำร 

สหกิจศึกษำ  (กำรปฏิบัตงิำนจรงิที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพในสถำนประกอบกำร  ระยะเวลำ  16  สัปดำห์)  หรือกำรฝึก 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ  ในชัน้ปีที ่ 3  และ/หรือชั้นปีที่  4 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรจัดกำร  
-  มีควำมสนใจดำ้นธุรกิจ  และกำรบริหำรจัดกำร 
-  มีภำวะผูน้ ำ  มุ่งมัน่ใฝ่สัมฤทธิ์ 
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรตลำด  
-  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และน ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิโลกอยู่เสมอ 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
-  มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมต่ำงชำติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม 
 -  มีควำมอดทน  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มัน่ใจ  และกลำ้แสดงออก 
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
 -  มีควำมรับผิดชอบ  และมีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลำ 
 -  สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของสำขำฯ  คณะ  และมหำวทิยำลยัได้ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรเงิน  
-  มีควำมซื่อสัตย์  ควำมพยำยำมและขยันหมั่นเพียร 
-  มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และพฒันำตนเองอยู่เสมอ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  และน ำเสนอผลงำน 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
 -  มีควำมอดทน  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มัน่ใจ  และกลำ้แสดงออก 
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
 -  มีควำมพร้อมในกำรออกทัศนศึกษำ  ตำมเส้นทำงบังคบัของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อยื่นขอรับ 
บัตรมัคคุเทศก์เมื่อจบกำรศึกษำ  (ค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกกำรเรียนในหลักสูตรโดยคณะฯ สมทบค่ำใช้จำ่ยส่วนหนึ่ง) 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
-  มีควำมสนใจ  กระตือรือร้น  ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงตอ่เนื่อง 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจบุัน 
-  มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชพีทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพนัธด์ี 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
-  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพยีร  อดทนและควำมรบัผิดชอบสูง 
-  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเก่ียวกับกำรค ำนวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
-  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 
และ หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ  สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 

   1.  สำขำวิชำคณิตศำสตร์   2.  สำขำวิชำชีวเคม ี
3.  สำขำวิชำเทคโนโลยชีีวภำพ  4.  สำขำวิชำฟิสิกส ์

   5.  สำขำวิชำฟิสิกสป์ระยุกต ์  6.  สำขำวิชำวำรชิศำสตร ์
   7.  สำขำวิชำสถิต ิ    

8.  สำขำวิชำเคมี  ผู้เลือกสำขำวิชำเคมี  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
9.  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ผู้เลือกสำขำวิชำจุลชีววิทยำ  จะต้องไม่เป็นผู้มตีำบอดสี หรือมีลักษณะ 

พิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
   10.  สำขำวชิำชีววิทยำ  ผู้เลือกสำขำวชิำชีววิทยำ  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตำบอดส ี
   11.  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  ผู้เลือกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 
 เทคโนโลยีอำหำร  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตำบอดสี 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่รับวฒุิ ปวช.)   
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต   
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกวำ่  9  หน่วยกิต 
     1.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน   
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 
     1.4  ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
จะต้องมีคะแนนขั้นต่ ำ  ดังต่อไปนี ้

    1.4.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  60  คะแนน   
    1.4.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  30  คะแนน   
    1.4.3  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวทิยำกำรสำรสนเทศ   
จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ตำ่ง ๆ ทำงเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ  กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพสูงสุดกับสงัคม   
ธุรกิจองค์กร  หรืออุตสำหกรรม 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ    -  นักวิเครำะห์และพัฒนำระบบ 

-  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ  -  นักจัดกำรฐำนข้อมูลขององค์กร 
 -  นักสถำปัตยกรรมโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศขององค์กร -  นักพัฒนำและดูแลเว็บไซต ์
 -  ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย   -  ที่ปรึกษำทำงไอท ี

-  ผู้จัดกำรโครงกำรระบบสำรสนเทศ    -  นักออกแบบกรำฟิกและสื่อผสม 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรค ำนวณส ำหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีกำรประมวลผล 
สำรสนเทศ  ทัง้ด้ำนซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย  ซึ่งประกอบด้วยหลำยหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น 
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภำษำโปรแกรม  ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทำงระบบ 
คอมพิวเตอร์  และทฤษฎีเครือข่ำย  กำรประยุกต์ใชท้ฤษฎีเพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์  เพื่อปรับปรุงพฒันำขัน้ตอนวิธีให้มี 
ประสิทธิภำพดีขึ้น  แต่จะเน้นทำงด้ำนซอฟต์แวร์เป็นหลัก  ไม่เน้นทำงดำ้นฮำร์ดแวร์ 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  นักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  และวิทยำศำสตร์-เชิงค ำนวณ      -  นักวิขำกำรคอมพิวเตอร์ 
 -  โปรแกรมเมอร์               -  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
 -  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-และระบบเครือข่ำย           -  ผู้ดูและระบบฐำนข้อมูล 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้
 1.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
 2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
 3.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำตำ่งประเทศ  ไมต่่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 
 4.  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณติศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสัตย์  ขยนั  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน  และต้องมีควำมพร้อม 
ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (กำรปฏบิัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงเป็นระยะเวลำประมำณ  4  เดือน) 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  เคร่ืองมือในกำรพัฒนำ  วิธีกำรกำรบริหำร 
จัดกำร  กระบวนกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบและมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  กิจกรรมต่ำง ๆ  และสิ่งตำ่ง ๆ   
ที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  (Programmer/Developer) 
 -  วิศวกรควำมต้องกำร  (Requirement  Engineer)  

-  นักประกันคุณภำพซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance) 
 -  วิศวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์  (Software  Process  Improvement  Engineer) 
 -  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)   

-  นักบูรณำกำรระบบ  (System  Integrator) 
 -  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer) 
 -  ผู้จักกำรโครงกำรซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภาคปกต ิ
 ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พื้นฐำนดำ้นคณิตศำสตร์  วทิยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ไม่เป็นผู้มีจติฟั่นเฟือน 
และไมป่รำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   
สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี ้
  1.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี     2.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  3.  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ตอ้งไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 4.  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  
  5.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ      6.  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
  7.  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว   8.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
      1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

2.  ไม่เป็นผู้ที่เปน็โรค  ดังต่อไปนี้ 
  -  ตำบอดสี  (เฉพำะสำขำวชิำสขุศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  และสำขำวชิำอนำมยัสิ่งแวดล้อม) 
  -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุรำเร้ือรัง -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นำ่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่ำง ๆ  -  กำมโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ(วท.บ.)  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวชิำดงัตอ่ไปนี้ 
สำขำวชิำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย  สำมำรถปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรสง่เสริม  ป้องกัน 

ตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมนิ  แก้ไข  ควบคุมปัญหำ 
ที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม  สำมำรถปฏิบัตงิำนเก่ียวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน  นิเทศ  ด ำเนนิกำรแก้ไข 
ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย  และพัฒนำงำนทำงด้ำน 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  และดำ้นสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 

สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ   
พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  กำรวำงแผนและด ำเนนิกำรสุขศึกษำ  
กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัยพฒันำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน  มุ่งผลิตนักวชิำกำรสำธำรณสุข 
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  สำมำรถคิด  วิเครำะห์  ประยุกต์ควำมรู้ทำง 
สำธำรณสุขผสมผสำนกับภูมปิญัญำต่ำง ๆ  และวฒันธรรมของชุมชน  ในแก้แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในยุคที่มี 
กำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  จึงสำมำรถปฏบิัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
และเอกชน  หรือองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 

-  ตำบอดสชีนิดรนุแรง    -  โรคจิตต่ำง ๆ    
-  โรคเร้ือน     -  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  วัณโรคในระยะอันตรำย   -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่ 

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
 

คณะดนตรีและการแสดง 
1.  มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  โรคจิตต่ำง ๆ   -  โรคเร้ือน      
-  วัณโรคในระยะอันตรำย -  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 

3.  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบไุว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรแีละกำรแสดงอำจแตง่ตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิม่เติมได้   
 4.  ผู้สมัครต้องมีพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดง  โดยจะตอ้งผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติในวนัสอบสัมภำษณ์ 
 ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมคัรเข้าคณะดนตรีและการแสดง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำดนตรี  และสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน 
ใน  4  วิชำเอก  ดังนี ้
 1.  วิชำเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย  -  กลุ่มวิชำปี่พำทย ์ -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
      (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  ระนำดเอก,  ระนำดทุ้ม, 
ฆ้องวงใหญ่,  ฆ้องวงเล็ก,  ปี่ใน,  จะเข้,  ซออู้,  ซอด้วง  และขับร้องเพลงไทยเดิม) 
 2.  วิชำเอกดนตรีสำกล  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก      -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง     -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
      -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม      -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุง่     -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 
 (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐำนกำรใช้เคร่ืองดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,  Woodwind, 
Brass,  Percussion,  String,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Classic  Guitar,  Drum set,  Electric  Guitar, 
และ  Bass  Guitar 
 3.  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย    

     -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย  (โดยมุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์  และกำรฝึกปฏิบตัิ  ผู้เรียนในกลุ่มนำฏศิลป ์
ร่วมสมัยต้องมีควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์สำกล  หรือนำฏศิลปร์ูปแบบตำ่ง ๆที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำไปสู่ 
นำฏศิลป์ร่วมสมัยได้  (เช่น  นำฏศิลป์สำกลประเภทบลัเล่ต์ในระดับสงู) 
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 4.  วิชำเอกศิลปะกำรละคร  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง  -  กลุ่มวิชำกำรก ำกบัและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
      -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้  -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
      -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ  -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
      -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 
 (โดยเรียนในรำยวิชำบังคบัเอกร่วมกัน  และเลือกเรียนในกลุ่มวชิำดังกลำ่วฯ  ตำมควำมถนัด 
ในระดับชัน้ปทีี่ 2) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค ์
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เนน้บรูณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร  กำรบริหำร  ดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง  กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทงิและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้รอบ 
เพื่อน ำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  เพื่อผลิต 
นักจัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี  ผู้อ ำนวยกำรผลิตกำรแสดง  ดนตรีและสื่อบันเทิง  ผู้จัดกำรศิลปิน  ผู้จดักำร 
กองถ่ำย  และนักผลิตผลงำนบนัเทิงจำกวฒันธรรม  
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสติได้ทดลองฝึกปฏิบัตจิริง  โดยกำรศึกษำ 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เน้นกำรปูพืน้ฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะทีเ่น้นทักษะกำรคิด  กำรเขียน  และองค์ควำมรู ้
พื้นฐำนส ำหรับหลักสูตร  ในชัน้ปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลอืกเรียนรำยวิชำเลือก 
ที่เน้นควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์  กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำร 
ผลิตสื่อบนัเทิง  โดยนิสติจะต้องจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสือ่และวัฒนธรรมสรำ้งสรรค์ในชัน้ปีที่ 4   
 ส ำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในชัน้เรียนเพียง 3 ปีคร่ึง  โดยในภำคสดุท้ำยของชั้นปทีี่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ  ผู้เรียนจะต้องออกไปปฏิบัตงิำน 
ในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวชิำสหกิจศึกษำ 
 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวฒันธรรมสร้ำงสรรค ์ จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏบิัต ิ ในวันที่มำสอบสัมภำษณ์ ดงันี้ 
 1.  กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนดำ้นกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้ 
 2.  ผู้เข้ำสอบน ำเสนอผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรเพื่อตอบค ำถำมและแสดงไหวพริบปฏิภำณ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี ้
     2.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 5 ปี  ประกอบด้วย 
  2.1.1  สำขำวิชำภำษำจนี 
        2.1.1.1  ผู้ประสงค์สมัครคดัเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวชิำภำษำจีน  จะต้องผำ่นกำรเรียน 
ภำษำจนี  มีควำมรู้  สำมำรถฟัง-พูด  อ่ำน-เขียนภำษำจนี  เทียบเท่ำ HSK  ระดับ 2 ข้ึนไป  ซึง่ผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียน 
รำยวิชำในประเทศไทย  ในปีที่ 1 - 2  โดยปีที่ 3 – 4  จะต้องเดินทำงไปศึกษำ  ณ  ประเทศสำธำรณรัฐประชำจีน  
เป็นเวลำประมำณ  2  ปี  ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่ 5  จะต้องเดินทำงกลับมำประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน 
เป็นเวลำ  1  ปี  
        2.1.1.2  นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลยัที่ไปศึกษำ  ณ  ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจนี  
คือ  Beijing  Union  University  เมืองปักก่ิง  โดยเสียค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินประมำณ  600,000  บำท  และ 
Yunnan  Minzu  University  เป็นเงินทั้งหมดประมำณ  400,000  บำท  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน 
และกำรใช้จ่ำยของนิสิตแตล่ะคน) 
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        2.1.1.3  กำรได้รับปริญญำทั้ง  2  มหำวิทยำลัยนัน้  ขึ้นอยูก่ับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนัน้ ๆ 
ก ำหนด 
     2.2  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี*  ประกอบด้วย 
  2.2.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวชิำเคมี  สำขำวิชำชวีวิทยำ  และสำขำวชิำฟสิิกส์ 
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดงันี้ 

        2.1.1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกวำ่  22  หน่วยกิต  
        2.1.1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

  2.2.2  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
  2.2.3  สำขำวิชำพลศึกษำ 
  2.2.4  สำขำวิชำศิลปศึกษำ  (ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
ในวันสอบสมัภาษณ์  จะมกีารสอบปฏิบัติวาดเส้น  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ  ดินสอด า EE  และอุปกรณ์ 
ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น) 
  2.2.5  สำขำวิชำดนตรีศึกษำ  (ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
ในวันสอบสมัภาษณ์  จะมกีารสอบปฏิบัติการใช้เคร่ืองดนตรีไทยพ้ืนฐาน) 

     หมายเหตุ  * อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตร จำก 5 ปี  เปน็ 4 ปี  ก ำลงัรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
     2.3  หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ได้แก ่ สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 

คณะโลจิสตกิส ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำวิทยำกำรเดนิเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 
สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 3.  ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพทุกรำยกำร  ดังนี ้
 

ที่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้ำหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจบ็ป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กำมโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยำเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รำยงำนผลจำกรังสีวนิิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ควำมดันโลหิตสูง  (Hypertension) ควำมดันปกติ 
9 โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและล ำไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจบ็ปวดหนำ้อกเฉียบพลัน 
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ที่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลนิบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเร้ือรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนสั/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกต ิ
17 โรคฟันชนิดเร้ือรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว 

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกต ิ

18 กำรตรวจสำยตำ ระดับของกำรมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ำกวำ่  0.1 
   (20/200) 
-  สวมแว่น  ไมต่่ ำกว่ำ  0.5  (20/40) 

19 กำรตรวจตำบอดส ี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/ 
สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ ำเงิน 

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

 4.  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงรำ่งกำยตำมที่คณะคณะโลจสิติกส์ก ำหนด  ดงันี ้
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกฬีำมำด้วย) 
     4.1  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผา่น  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
     4.2  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร   
     4.3  ดันพื้น 
     4.4  ดึงข้อรำวเดี่ยว   
     4.5  ซิทอัพ   
     4.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรบัเฉพำะเพศชำยนัน้เนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัตทิำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหวำ่งประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใด 
รับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิดที่ 
ติดตั้งในต ำแหนง่ที่สงู  ดังนัน้ผูท้ี่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสงูในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ 
เหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผูท้ี่จะขึน้ไปท ำงำนบนสะพำนเดนิเรือจะต้องมีควำมสูงเพียงพอ 
ที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูงไมเ่พียงพอก็จะเป็น 
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 -  ในส่วนที่ก ำหนดวำ่รับเฉพำะผู้ก ำลังศึกษำชัน้มัธยมศึกษำปีที ่6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
นั้น  เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำงคณติศำสตร์   
กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ทีจ่ะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพื้นฐำนดงักล่ำวมำก่อน 
จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได ้
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 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์ผู้ตรวจ 
พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ไมส่ำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดนิทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์   
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟำ้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจำกกำรตรวจ 
ทำงห้องปฏิบัติกำร  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, 
Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline 
phosphatase]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนัน้ 
จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อ่ืนโดยเด็ดขำด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจร่ำงกำย 
ทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผำ่นเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เร่ือง  แนวปฏิบัติ 
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี  และ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  (หลักสูตร  4  ปี)  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์   
ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
(หลักสูตร  4  ปี)  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  ผูป้ระสงคส์มัครเข้ำศึกษำ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     1.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     1.2  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
     1.3  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
     1.4  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลกัทำงวิทยำศำสตร์ 
     1.5  มีสัญชำติไทย 
     1.6  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     2.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 

    2.3  ผ่ำนกำรเรยีนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
     2.4  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
     2.5  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำยอยำ่งตอ่เนื่อง 
และสม่ ำเสมอ 
     2.6  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลกัทำงวิทยำศำสตร์ 
     2.7  มีสัญชำติไทย 
     2.8  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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 3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  ผูป้ระสงค์สมัครเข้ำศึกษำ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     3.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

    3.2  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
     3.3  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผูส้ื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำง ๆ 
     3.4  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
     3.5  มีสัญชำติไทย 
     3.6  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำวิทยำลัยนำนำชำติ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำต ิ
หลักสูตรนำนำชำติ  ผูส้มัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง   
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  หลักสูตรนำนำชำติ 
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำกำรติดตอ่สื่อสำร  หลักสูตรนำนำชำต ิ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำได้ในสำขำวิชำ 
กำรติดต่อสื่อสำร  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน  2  กลุ่มวิชำ  ดงันี ้
  1.  กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ 
  2.  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

4.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สำขำวชิำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  ซึ่งมีพื้นควำมรู้ด้ำนศลิปะ  และมีแนวคิดดำ้นกำรออกแบบกำรคิดสร้ำงสรรค์  
อยู่ในระดับดี  และไม่เปน็โรคตดิต่อร้ำยแรง 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  850,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ   
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
    ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

ในสำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  จะตอ้งเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน  3  กลุ่มวิชำ  ดังนี ้
1.  กลุ่มวิชำกำรตลำด 2.  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ     3.  กลุ่มวิชำกำรเงิน 

 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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คณะสหเวชศาสตร์ 
 ผู้สมัครคณะสหเวชศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดงันี ้
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำกำยภำพบ ำบัด 

 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง  และปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือมีควำมพิกำร 
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวชิำชีพกำยภำพบ ำบัด  ดังต่อไปนี ้

    1.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
    1.2  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
    1.3  มีปัญหำดำ้นจิตเวชขั้นรุนแรง  เช่น  โรคจิต  โรคประสำท  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน 
    1.4  ตำบอดสีทั้งสองข้ำง 
    1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้นและภำคปลำย    
ภำคเรียนละ  35,000  บำท  ภำคฤดูร้อน  (ฝึกภำคปฏบิัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด)  20,000  บำท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำชีวเวชศำสตร์ 
 1.  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคและควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไมเ่ป็นผู้มีตำบอดสี 
 2.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  มีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดี 
มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีวินัย  จิตอำสำ  และมีใจรักด้ำนบริกำรสุขภำพ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 

1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
2.  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริกำรด้ำนสขุภำพและจิตอำสำ 

 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
     -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 30,000  บำท 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำพยำธิวทิยำกำยวิภำค 
 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
     -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 35,000  บำท 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร 
 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   
และไม่เปน็ผู้มีตำบอดสี   
 2.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี   
มีควำมรับผิดชอบในหนำ้ที ่
 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
     -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 35,000  บำท 
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  ผู้สมัครเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำ 
ในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มกำรตลำด  และ กลุ่มกำรเงิน 

บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  (กำรตลำด  และกำรเงิน)  คณะวิทยำศำสตร์และ 
ศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจทีจ่ ำเป็น  และ 
สำระส ำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำทีน่ิสิตเลือกเรียน  มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงและผลกระทบ 
อย่ำงเท่ำทนั  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์  เพื่อให้เกิดแนวทำง 
ในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  กำรตลำดพนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพนัธ์  นักวิจัยตลำด   
นักบริหำรผลิตภัณฑ์นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

-  กำรเงินเจ้ำหน้ำทีด่้ำนสินเชื่อ  กำรลงทุน  วิเครำะห์หลักทรัพย์  กำรวำงแผนและจดักำรกำรเงิน   
กำรประกันภัย  กำรเงินระหวำ่งประเทศ  วำณชิธนกิจ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ 
โครงกำรลงทนุ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น    

หมายเหตุ  นิสิตกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฎบิัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร) เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้ำนิสติมีคุณสมบัติเปน็ไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร   
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผูส้มัครผ่ำนกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  6  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร ์
เป็นนักสนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏบิัติในด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  ตลอดจนเปน็ผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกบัผู้อื่นได้  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวชิำชพีในสถำนประกอบกำรที่มกีำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 
 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  มีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏบิตัิงำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และ 
ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์   
เป็นผู้มีควำมรู้ดำ้นวชิำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบตัิและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอด 
เทคโนโลยดี้ำนพืชอย่ำงมีประสทิธิภำพ  เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เก่ียวข้องกับทำงดำ้นกำรเกษตร  นักวิจัยและ 
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
กำรเกษตร  เป็นต้น สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกตใ์นสถำบนักำรศึกษำ 
ทั้งในและตำ่งประเทศ 

หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏบิัตงิำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ 
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย  รวมทั้งกลุ่มประเทศ 
อำเซียน  และเอเชียตะวนัออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวฒุิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   
สำขำโลจิสติกส ์
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

-  ด้านการจัดการโลจิสตกิส์  เช่น  หนำ้ที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ  กำรจดัซื้อ   
กำรจัดกำรคลังสนิค้ำกำรขนส่ง  กำรกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ   

-  ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรส่งออก   
กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยตำ่งประเทศกำรตลำดต่ำงประเทศ  กำรประสำนงำน 
ต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทัง้ภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์และกำรคำ้ชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 
 5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 

ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสทิธิภำพทำงดำ้นธุรกิจ  รวมถึงควำมเข้ำใจวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพฒันำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  เก็บค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคตน้และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  18,000  บำท 
 2.  นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยทีำงทะเล 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
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 สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล  แบ่งกลุ่มดังนี ้
 -  กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรพัยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล  เน้นกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง 
ปริมำณคุณภำพแหล่งน้ ำ  ดิน  ทรัพยำกรชำยฝั่ง  กำรเปลีย่นแปลงระบบนิเวศในทะเลทีส่ ำคัญ  เช่น  
แนวปะกำรัง  แหล่งหญ้ำทะเล  ป่ำชำยเลน  กำรกัดเซำะชำยฝัง่และกำรปรบัปรุงฟืน้ฟูทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล 
 -  กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ทะเล  เนน้ศึกษำกำรจัดกำรและกำรผลิตพชืและสัตว์รวมถงึสิ่งมีชีวติ 
อ่ืน ๆ  ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี 
 

คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ 

     1.1  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดส ี   1.2  ต้องสอบวิชำควำมถนัดทำงด้ำนศลิปกรรมศำสตร์   
สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นศิลปกรรมศำสตร์  โดยเนน้ทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ  กำรออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับอัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 
แนวทางในการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่ง   

นักอัญมณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  ฝ่ำยจดัซื้อ   
ฝ่ำยกำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจำ้ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เปน็ตน้ 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี   
สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นธุรกิจและกำรตลำดโดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์   

กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
 3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำอัญมณแีละเครื่องประดับ 
     3.1  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

3.1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
3.1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

     3.2  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดส ี  
สำขำวชิำนี้ศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์   

เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2 D และ 3 D 
 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์   
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  และองค์กำร  
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป  นักวชิำกำรบริหำรบุคคล  พนักงำนฝ่ำยพัฒนำ 
และฝึกอบรม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ  อำจำรย์  อำชีพอิสระทำงบริหำร   
ผู้ประกอบกำร  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เปน็ต้น 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ผูส้มัคร 
ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
 แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงพลังงำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่รึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
โรงงำนอุตสำหกรรม  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม  พัฒนำแนวทำง 
ด ำเนินงำนให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจนศึกษำต่อในระดบัสูงต่อไปได้ 
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 3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ  กำรจัดซื้อ  จัดหำ   
กำรขนส่งและกำรกระจำยสนิคำ้ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจสิติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเปน็ต้น 
 4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป  (รับวุฒิเทียบเท่า ปวช.  
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)  
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ 
อำชีพส่วนตัว  เชน่   

อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ  ปลัดเทศบำล  ปลดั อบต.   
อำชีพพนักงำนรัฐวสิำหกิจ  อำชีพนักงำนองค์กำรมหำชน   

อำชีพนักบริหำร  อำชีพพนักงำนบริษัท  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรงำนทั่วไป  เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์   
เป็นต้น 
 5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่า ปวช. แต่ผูส้มัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)   

ผู้สมัครมีควำมรู้พื้นฐำนทำงดำ้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชัน้ปีที่ 2   
ได้แก ่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวตักรรมทำงธุรกิจ  หรือ กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทลั   

แนวทางการประกอบอาชีพ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอำชีพเก่ียวกับ 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเวบ็แอพพลิเคชั่น นักพัฒนำ 
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพฒันำไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นตน้ 
 กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจทิัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเก่ียวกับผูป้ระกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ไดแ้ก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ  ผูป้ระกอบธุรกิจดิจิทัล  เป็นตน้ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  มี  2  กลุ่มวิชำ  ประกอบด้วย 
 1.  กลุ่มวิชำพืชศำสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืชประกอบดว้ย   
เทคโนโลยชีีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยี 
กำรขยำยพันธุ์พชื เช่น  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดนิพืชพลังงำนและเทคโนโลยีด้ำนพลงังำน 
ชีวมวล  กำรผลิตพชืเครื่องเทศและสมุนไพร  กำรจัดกำรดนิและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพชื  โรคและแมลงศัตรูพืช   
และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพืช  เป็นตน้  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงดำ้นพืชศำสตร์  น ำไปสู่กำรสร้ำง 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพชืและศึกษำในด้ำนกำรประเมนิคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดชันีกำรเก็บเก่ียว กำรรักษำ 
คุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียวกำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  
กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว  กำรเพิ่ม 
มูลค่ำของผลิตผลเกษตร  รวมทัง้กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ 
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผูน้ ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
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 2.  กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกจิที่ส ำคัญ   
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์  เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพนัธุ์พชืเทคโนโลยีชีวภำพสัตว์   
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยอีำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสตัว์  เทคโนโลยีน้ ำนม   
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องตน้และกำรป้องกันโรคในสัตว์   
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำรม์และผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นตน้  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ  และกำรวิจัย 
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษำต่อปริญญำโท  ปริญญำเอก  ในสำขำทำงดำ้น 
วิทยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยุกต์  ตำมสถำบันหรือมหำวทิยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรในส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  อำจำรย์หรือนักวิจัย  ตำมสถำบนัมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงดำ้น 
เกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ผู้สมคัรต้องผ่ำน 
กำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 -  สำขำวชิำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำด 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคณุภำพในอุตสำหกรรม 
เกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรม 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร 
กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชพีวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑน์มและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยผีักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยแีป้งและน้ ำตำล  และในดำ้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม  เชน่  
อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมนุไพรและกำรทดสอบฤทธิท์ำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรร 
ทำงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำง  เวชส ำอำงค์ 
และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  ศกึษำต่อปริญญำโท-เอก  ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลติภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบนัหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทัง้ในหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับอำหำร  กึ่งอำหำร 
และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคณุภำพ  กำรตลำด  เป็นตน้  และประกอบธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำกำรจัดกำร  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน  3  กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้
1.  กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป 2.  กลุ่มกำรตลำด  3.  กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำกำรจัดกำร  ทั้ง  3  กลุ่มวิชำ  ได้แก่ 
กำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  และกำรตลำด  จะเป็นผูท้ี่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงดำ้น 
บริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น  ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบอย่ำงเทำ่ทนั  มีควำมคดิริเริ่ม  สร้ำงสรรค์ 
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เป็นนักคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำร 
ธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ  สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม  และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป : สำมำรถบริหำรจัดกำรทำงด้ำนธุรกิจนักบริหำรฝ่ำยตำ่ง ๆ ขององค์กร  
นักจัดระบบกำรปฏิบตัิงำนขององค์กร นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร และเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจ 
ในอนำคต  เป็นต้น 
 กลุ่มวิชาการตลาด  :  เป็นนักคิด  นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทนุ  เป็นนกัโฆษณำ 
นักประชำสัมพนัธ์  นักวิจยัด้ำนกำรตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ ์ นักบริหำรควำมสัมพนัธ์ลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำให้กับ 
องค์กร  และสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต  เปน็ต้น 
 กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  :สำมำรถบริหำรจัดกำรดำ้นกำรค้ำ  กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ  พร้อมรับมือ 
กับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  AEC (Asean  Economics  Community)  ที่ก ำลังจะมำถึง 
สำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเปน็ระบบ  เพื่อปฏิบัตงิำนภำยในองค์กร 
ทั้งในประเทศ  และต่ำงประเทศ  และสำมำรถเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต  เปน็ต้น 
 

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
  การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  (1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 10-20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  เกณฑ์การรับเข้าศึกษา  ทุกสำขำวิชำ/ทุกหลักสูตร 

(1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 10-20 
(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 

  (3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย     ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสนิกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  

   และคุณสมบตัิเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 
3.2  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 
      3.2.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

       3.2.2  เรียงล ำดับผูส้มัครในแต่ละสำขำวชิำ  จำกผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
 3.3  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบตั ิ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
 3.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  มหำวทิยำลัยจะพิจำรณำ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  มหำวิทยำลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ ำเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับทีไ่ด้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลอืกไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 3.5  รำยละเอียดรหัสวิชำสอบ  GAT / PAT 
  รหัส  85  GAT  ควำมถนัดท่ัวไป                   รหัส  77  PAT  7.1  ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส 

รหัส  71  PAT  1  ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์                 รหัส  78  PAT  7.2  ควำมถนัดทำงภำษำเยอรมัน 
รหัส  72  PAT  2  ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์                 รหัส  79  PAT  7.3  ควำมถนัดทำงภำษำญี่ปุ่น 
รหัส  73  PAT  3  ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์            รหัส  80  PAT  7.4  ควำมถนัดทำงภำษำจีน 
รหัส  74  PAT  4  ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์       รหัส  81  PAT  7.5  ควำมถนัดทำงภำษำอำหรับ 
รหัส  75  PAT  5  ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู          รหัส  82  PAT  7.6  ควำมถนัดทำงภำษำบำลี 
รหัส  76  PAT  6  ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์          รหัส  83  PAT  7.7  ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 507/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะพยำบำลศำสตร์ 
01901240111 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พย.บ. 20 50 P2 30 - - 40

01901240211 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) ภาคปกติ พย.บ. 20 50 P2 30 - - 30

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
01902240101 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคปกติ) ศศ.บ. 20 80 - - - - 20

01902240201 สาขาวิชาการจดัการบริการสังคม (ภาคปกติ) ศศ.บ. 20 80 - - - - 30

01902240311 สาขาวิชาจติวิทยา กลุ่มจติวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) วท.บ. 20 60 P1 10 P2 10 15

01902240401 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นศ.บ. 20 80 - - - - 120

01902240501 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 20

01902240601 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ ศศ.บ. 10 60 P7.7 30 - - 15

01902240701 สาขาวิชาภาษาจนี ภาคปกติ (ต้องเรียนวิชาภาษาจนีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศศ.บ. 10 40 P7.4 50 - - 10

01902240801 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (ต้องเรียนวชิาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศศ.บ. 10 40 P7.3 50 - - 10

01902240901 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 15

01902241001 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 P7.1 40 - - 20

01902241101 สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 30

01902241102 สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาคพเิศษ ศศ.บ. 20 80 - - - - 30

01902241201 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 10

01902241361 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ ศ.บ. 20 50 P1 30 - - 15

01902241401 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 20
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 508/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
01933240361 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 30 -   200

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ว 
01922240161 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการจัดการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240261 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240361 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240461 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240561 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240661 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยว ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240761 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

01922240861 หลักสูตรบญัชีบณัฑิต ภาคปกติ บช.บ. 10 50 P1 40 - - 10

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
01921240101 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 30

01921240102 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - 20

01921240201 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 30

01921240202 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - 20

01921240301 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ น.บ. 20 80 - - - - 60

01921240302 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ น.บ. 20 80 - - - - 40

01921240501 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ร.บ. 20 80 - - - - 30

01921240502 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ ร.บ. 20 80 - - - - 30

รหัสสำขำวชิำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 509/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX

ปริญญา (10-20%) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต่้า PAT ค่าน ้าหนัก PAT ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต่้าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะวทิยาศาสตร์  
01903240111 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 50

01903240211 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 50

01903240311 สาขาวิชาจลุชีววิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 20

01903240411 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 30

01903240511 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 40

01903240611 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ภาคปกติ  วท.บ. 20 10 - P1 30 P2 40 - 30

01903240711 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 60

01903240811 สาขาวิชาฟสิิกส์ประยกุต์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 60

01903240911 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 30

01903241011 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 30

01903241111 สาขาวิชาสถติิ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 50

คณะวทิยาการสารสนเทศ 

01934240161 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 25

P2=30

01934240261 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 30

P2=30

01934240311 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 25 - P1 35 P2 20 - 23

จ้านวนรับ
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GAT PAT (P1 - P7)

รหสัสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 510/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะวศิวกรรมศำสตร์  
01905240111 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20

01905240211 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20

01905240311 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20

01905240411 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30

01905240711 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 10

01905240911 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30

01905241011 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ วศ.บ. 10 30 P1 20 P2 20 P3 20 20

01905241111 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. 10 30 P1 20 P2 20 P3 20 15

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

01907240111 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ส.บ. 20 50 P2 30 - - - - 10

01907240211 สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 15

01907240311 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 10

01907240411 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 30

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

01906240101 สาขาวิชากราฟกิอาร์ตและกราฟกิมีเดีย ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 10

01906240201 สาขาวิชาจติรกรรม ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 10

01906240301 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพวิเตอร์กราฟกิ) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 10

01906240302 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพวิเตอร์กราฟกิ) ภาคพเิศษ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 15
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PAT (P1 - P7)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 511/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

01906240401 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมีเดีย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

01906240402 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมีเดีย) ภาคพเิศษ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 15

01906240501 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟกิและโฆษณา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

01906240502 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟกิและโฆษณา) ภาคพเิศษ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 15

01906240601 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

01906240701 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

คณะดนตรีและกำรแสดง

01935240101 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 5

01935240201 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 10

01935240301 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากบัลีลา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 5

01935240401 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (วิชาเอกศิลปะการละคร) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 5

01935240501 สาขาวิชาการจดัการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 10

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

-25-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 512/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี หลักสูตรผลิตครู

01904240101 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 40 - - 2

01904240211 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 20 P1 20 5

01904240311 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ*  กศ.บ. 20 40 P5 20 P2 20 5

01904240411 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 20 P2 20 5

01904240501 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคปกติ* (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 2

01904240701 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 40 - - 2

01904240811 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 20 P2 20 5

01904241001 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ*  (รับเฉพาะผู้ทีม่ีพืน้ฐานทางด้านศิลปะ) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 2

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 5 ป)ี หลักสูตรผลิตครู

01904240901 สาขาวิชาภาษาจนี ภาคปกติ  (รับเฉพาะผู้ทีม่ีพืน้ฐานภาษาจนีแล้วเท่านั้น) กศ.บ. 20 40 P5 20 P7.4 20 2

(เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี) 

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี

01904240601 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 20 80 - - - - 20

01904240602 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคพเิศษ กศ.บ. 20 80 - - - - 12

หมำยเหต ุ *อยู่ระหวา่งการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ป ีเปน็ 4 ป ีก าลังรอสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 513/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะโลจิสติกส์

01923240161 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 35

01923240261 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 22

01923240361 สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 22

01923240411 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 60

คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ

01916240101 สาขาวิชาการจดัการและการสอนกฬีา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 16

01916240211 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P2 40 - - 16

01916240301 สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 8

วทิยำลัยนำนำชำติ

01919240101 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 25

01919240201 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

01919240301 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธรุกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 12

01919240401 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ ศป.บ. 20 80 - - - - 8

01919240501 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 15

01919240601 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 15

-27-

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 514/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วทิยำลัยนำนำชำติ

01919240701 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 15

01919240801 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสาร ศศ.บ. 20 80 - - - - 12

เพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 

คณะสหเวชศำสตร์  
01931240111 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 20 P2 50 16

01931240211 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

01931240311 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P2 60 - - 20

01931240411 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 20

01931240511 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

คณะวทิยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วทิยำเขตจันทบรุี)

01911240101 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาคปกติ บธ.บ. 15 55 P1 30 - - 80

01911240261 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 100

01911240361 สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพชื) ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 60

01911240461 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 50

01911240501 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 50
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 515/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะเทคโนโลยทีำงทะเล (วทิยำเขตจันทบรุี)

01908240111 สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 20

คณะอัญมณี (วทิยำเขตจันทบรุี)

01925240101 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 20

01925240201 สาขาวิชาธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 20

01925240311 สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 30

คณะวทิยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01927240101 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 10

01927240261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 10 70 P1 10 P2 10 20

01927240361 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 50

01927240401 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 25

01927240601 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ ภาคปกติ วท.บ. 20 80 - - - - 30
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 516/1043

กลับหน้าสารบัญ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01928240161 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพชืศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 50

01928240261 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 50

01928240361 สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 25

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ"  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01936240161 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มการจดัการธุรกจิทัว่ไป ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

01936240261 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

01936240361 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

3,000

197
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 517/1043

กลับหน้าสารบัญ
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4.  รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร 
 ให้เลือกสมัครได้  6  สาขาวิชา  แบบมีล าดับ 
 

5.  อัตราค่าสมัคร 
 ค่าสมัครสาขาวิชาละ  100  บาท  และค่าบริหารจัดการสิทธิส์่วนกลาง  50  บาท 
หมายเหตุ  ไม่คืนเงนิค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

6.  การรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี   
สมัครผ่านระบบรบัสมคัรออนไลน ์ ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผา่นทางเว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com หรือ http://regservice.buu.ac.th 
17 – 29  เมษายน  2562 

การสมคัรจะสมบรูณ์เมื่อผู้สมคัรได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ภายในวันท่ีก าหนดเท่านั้น  ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด 

17 – 29  เมษายน  2562 

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนสิิต  62  หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮาสไ์ปแล้ว   
ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนด  
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมคัรครั้งนี้เปน็โมฆะ  
 

7.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหาวิทยาลยับูรพา จะประมวลผลคะแนนและส่งรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกไปท่ีประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  
(ทปอ.) เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 

ในมหาวิทยาลัยไดร้ับการคดัเลือก  ในวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
หรือ  http://regservice.buu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 518/1043

กลับหน้าสารบัญ
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8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย  และการยืนยันสิทธิ์ Clearing  House   
     8.1  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 

รายการ วัน / เดือน / ปี   
(1)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามข้อ 7  เข้ารับ 
 การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเวลาและสถานท่ีปรากฏใน 
 ท้ายประกาศหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1.  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต  พร้อมติดรูปถ่าย 
     2.  ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test)  
         ใบแสดงผลคะแนน  PAT  (Professional  Aptitude  Test)  และ 
     3.  ส าเนาระเบียนผลการเรยีนหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี  4   
         มัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 (ปพ.1:4)  ท่ีแสดงผลการเรียน 6  ภาคเรียน 
     4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
     5.  ส าเนาทะเบียนบา้น ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
     6.  ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 

12  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 

* ใช้  6  ภาคเรยีน 
 

(2)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ต้องมาตรวจ 
      ร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา  และคณะที่ต้อง 
      ตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  
      จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น  ในวันที่เข้ารับการสอบสมัภาษณ์  มีดังตอ่ไปนี้   
     -  คณะเภสัชศาสตร์                    -  คณะพยาบาลศาสตร์  
     -  คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์         -  คณะวิทยาศาสตร์  
     -  คณะวิศวกรรมศาสตร์               -  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
     -  คณะศิลปกรรมศาสตร ์              -  คณะโลจิสติกส์   
     -  คณะสหเวชศาสตร์                   -  คณะอัญมณ ี

 

(3)  ส าหรับผู้มสีิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   
      สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  คณะโลจสิติกส์  จะต้องผ่าน 
      การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันท่ีเข้ารับการสัมภาษณ ์

 

 

     หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้ประกาศไว้ 
        หากผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนดไว้  และผลการตัดสนิของคณะกรรมการฯ 
        ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

     8.2  การยืนยันสิทธิ์ Clearing  House   
 8.2.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  จะต้องท าการยืนยนัสิทธิ์ในวันที่มาสัมภาษณ์เท่านั้น 
ในวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 8.2.2  หากยืนยันสิทธิ์  Clearing House  แล้ว  จะไม่สามารถสมัคร  TCAS  รอบต่อไปได ้ หากประสงค ์
จะสมัคร  TCAS  ในรอบถัดไป  ต้องไมท่ าการยนืยันสิทธิ ์ หรือ  หากได้ยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว   
ให้ท าการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
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9.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสัมภาษณ์  และมีสิทธิเ์ขา้ศึกษา 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่  17  พฤษภาคม   
พ.ศ. 2562  ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 

10.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ย  ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  และเข้าศึกษาในคณะ  และสาขาวิชาของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์เปน็นิสิตของ 
มหาวิทยาลยับูรพาโดยสมบูรณ์ 

10.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามข้อ  (10.2)  หากปรากฏว่าในวนัปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 27–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ทางเว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562 

 
     (ลงชื่อ)             วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
                รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบัติการแทน 
                         ผู้ปฏิบัติหนา้ทีอ่ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
       ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ       
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 
คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

เท่ำนั้น 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำร

ทำงสำยตำ 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำสัตวศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรอำหำรสัตว์ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และ

คณิตศำสตร์  หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

4. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำวิชำ

- GPA 6 ภำคเรียน 20%

- ONET 30%

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%

- PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10%

- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล

คณะวิทยาศาสตร์  
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิว เตอร์

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำย

วิทยำศำสตร์ หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์)  

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำฟิสิกส์  และสำขำวิชำฟิสิกส์

ประยุกต์  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์ 

3. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก

3.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์

- GPA 6 ภำคเรียน 20%

- ONET 30%

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
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- PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10% 

- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30% 

3.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำเทคโนโลยี

สำรสนเทศ สำขำวิชำสถิติ  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10% 

- PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20%  

- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
1.ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6)  แผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระ

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำวิชำ  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 15%  

- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 15% 

- PAT3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  1.1  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 

กำรศึกษำ 

  1.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ให้น ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  

หมายเหตุ  :  ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย ที่แสดง 

ถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัคร มำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนศำสตร์ทำง

สถำปัตยกรรม 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A3 โดยมีจ ำนวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 
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กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน  หำกผลงำนมีขนำด

ใหญ่กว่ำ A3 สำมำรถถ่ำยรูปหรือถ่ำยเอกสำรย่อให้มีขนำดไม่เกิน A3 ได ้

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย  

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ

ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ

ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  

- PAT4 ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 2.1 ยินดีรับนักเรียนที่มีควำมพิกำร ยกเว้นผู้พิกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอด

สนิททั้งสองข้ำง 

 2.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดงในวันสอบ

สัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 

ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ  

- รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ 

ด้วยตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ 

หลำกหลำย  ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกท่ีสุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับกำรเรียน

ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย  
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ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ

ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ

ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ผู้ไม่มีแฟ้มผลงำน หรือไม่น ำแฟ้มผลงำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์จะไม่ได้รับ 

กำรพิจำรณำกำรคัดเลือก 

2.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  

- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

 3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม  
 3.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ 

 3.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดงในวันสอบ

สัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 

ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ อย่ำงน้อย 10 ชิ้น 

- รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย 

ตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  ที ่

แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนในศำสตร์

สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย  

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ

ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ 

ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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3.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  

- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 4.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ 

 4.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดง 

ในวันสอบสัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 

ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ  

- รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย 

ตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 

 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ 

หลำกหลำย  ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับกำรเรียน

ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำ 

ของกระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  

ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดง

ถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว 

กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  
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- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต   
เพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี  และภำคปฏิบัติที่ต้องกำรฝึก

ให้กำรพยำบำลผู้รับบริกำร ผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและ

ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

2.  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่  โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe 

neurosis disorders) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ antisocial   personality disorders หรือ 

borderline personality disorders   รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบ

วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

3.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิด ควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

4.  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

-  โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร

รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

-  โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

  -  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 

  -  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 

  -  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

5.  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 

6.  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพโดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  - สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นตำแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 

  - สำยตำข้ำงดี ต่ ำกว่ำ G/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว 

  - ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

7.  หูหนวกหรือหูตึง  (threshold   ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40 dB)  จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร

ได้ยิน (sensorincural hearing loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

8.  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   

ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยบุคคลเพิ่มเติมได้  

9.  ระบุการตรวจร่างกายเกี่ยวกับอวัยวะส าคัญในการรับรู้ของประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก การรับรส 
และประสาทจากการสัมผัส 

10.  ต้องมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 
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11.  กรณีผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่ไม่พบภูมิคุ้มกัน
ไวรัสตับอีกเสบบีและโรคสุกใส ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

12.  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าผลการตรวจร่างกายมาในวันสอบ
สัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
ได้ที่ ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th  และน าแบบฟอร์มการตรวจร่างกายไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ 
หรือเอกชน  

หมายเหตุ  เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลจ ำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในโรคไวรัสตับอักเสบบี
และโรคอีสุกอีใส จึงต้องน ำหลักฐำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์สำขำ
พยำบำลศำสตร์ ติดต่อโรงพยำบำลเพื่อตรวจสอบว่ำมีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวหรือไม่ 

13. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก  
- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%  

- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

 
คณะเภสัชศาสตร์    

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
1.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น 
1.2 ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำรทดสอบ 

ดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำคณะเภสัชศำสตร์  
1.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  

- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40% 

1.4 เกณฑ์ข้ันต่ ำคะแนนสอบดังนี้  

- คะแนน ONET ทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20   

- คะแนน GAT ควำมถนัดทั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20  

- คะแนน PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 

  
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
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2.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
2.1 โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิตให้ 

เหมำะสม โดยยึดหลักกำรส ำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนิสิตเภสัช

ศำสตร์ และ 3. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 

6) สำย 

วิทย์-คณิต เท่ำนั้น 

2) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้หลังส ำเร็จ 

กำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบและเงื่อนไข

ของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย  

3) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  หรือควำมพิกำร อัน

เป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

    3.1) มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น  

โรคจิต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis)  โรคบุคลิกภำพ

ผิ ดปกติ  (personality disorders)   โดยเฉพำะ antisocial personality disorders หรื อ borderline personality 

disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

       3.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ 

ส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

       3.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง                   

ต่อผู้ป่วยและกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

            3.4) มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร

ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

         3.5) มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000  

เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อย

ละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค

ต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

            3.6) โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของ

สถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

2.2 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  
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- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40% 

2.3 เกณฑ์ข้ันต่ ำคะแนนสอบดังนี้  

- คะแนน ONET ทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30   

- คะแนน GAT ควำมถนัดทั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30  

- คะแนน PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

หมายเหตุ 
1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง จะต้องถูก

ตัดสิทธิ์กำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น 

2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 

3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี  จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตรวจ 

เฉพำะทำงเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำรตรวจให้ทำงคณะ 

เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันรำยงำนตัวนิสิต เพ่ือให้คณะฯได้รับทรำบประวัติทำงตำบอดสี/ตำพร่องสี 

และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ 

4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพ่ือหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ไม่มี 

ภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม 

  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  1.  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 

2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำวิชำ  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%  

- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%  

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
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คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค 
1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 
2.  ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับ

ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำตำมประกำศจำกส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะก ำหนด โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกน ำ
หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพตำมที่ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบกำรโรคศิลปะก ำหนด ทั้งนี้สำมำรถดำวน์
โหลดแบบฟอร์มกำรตรวจร่ำงกำยได้ที่ www. admission.nu.ac.th 
         3. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก 

 - GPA 6 ภำคเรียน 20%  

 - ONET 30%  

 - GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20% 

 - PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ30 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน, หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม, สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต 

1.   ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 

2.   ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ  ดังนี้ 

2.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
2.2  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis) 

หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
และกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

2.4  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ  เช่น  
- โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร

รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
- โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
- ภำวะไตวำยเรื้อรัง          
- โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

2.5   ตำบอดสี 
2.6   ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- สำยตำไม่ปกติเมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 
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- สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว    
-   ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

2.7  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร
ได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

2.8  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจเพ่ิมเติมได้ 

  2.9  ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  
จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ 

2.10  คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
3.   ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี  โดยได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ 
4.  ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก  มีสิทธิ์เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับกำรทดสอบทำงจิต

เวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

5. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำ  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20% 

- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 
 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงิน 

ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี้ 

1.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 

1.2  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (sever neurosis)  

หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง

จิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

1.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

1.4  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ ได้แก่ โรคติดสำรเสพ

ติดให้โทษ 
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1.5  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร

ได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

1.6  ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  

จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ 

1.7  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง 

1.8  ไม่เป็นผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำรทำงสมอง 

1.9  คุณสมบัติอื่นๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

2.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
 2.1  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  คือ  ตำบอดทั้งสองข้ำง 

  2.2  ไม่มีควำมบกพร่องทำงหูทั้งสองข้ำง  

  2.3  ไม่มีควำมพิกำรมือทั้งสองข้ำง  

3. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก 
       3.1 หลักสูตรนิเทศศำสตร์  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50% 

       3.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว   

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 40% 

- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10% 

       3.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำ

กำรเงิน หลักสูตรบัญชีบัญฑิต   

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30% 

- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% 

       3.4 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต   

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%  

- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
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คณะศึกษาศาสตร์   
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

- ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) แผนกำรเรียนสำยวิทยำศำสตร์,  

สำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) และสำยศิลปศำสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  
2.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น 

2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร 

2.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3.1   ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่  6) สำยวิทย์ -คณิต  

หรือสำยศิลปศำสตร์ 

3.2  ไมเ่ป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูด และกำรสื่อสำร 

3.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู 

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
4.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

4.2 ไม่เป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร 

4.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต  โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

5. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก 
5.1 หลักสูตรกำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 25 

- PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

5.2 หลักสูตรกำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ   

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 533/1043

กลับหน้าสารบัญ



- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

- PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

5.3 หลักสูตรกำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำอังกฤษ   

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

- PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ค่ำน้ ำหนัก 30% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

5.4 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ   

- GPA 6 ภำคเรียน 20%   

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. คุณสมบัติเฉพำะไมไ่ดร้ะบุ 

2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำ 

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%  

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 

1. คุณสมบัติเฉพำะไมไ่ดร้ะบุ 

2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำ 

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%  

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
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คณะมนุษยศาสตร์ 
1. คุณสมบัติเฉพำะไมไ่ดร้ะบุ 

2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก 

2.1 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ สำขำวิชำภำษำจีน สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น สำขำวิชำ

ภำษำไทย สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%  

       2.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส 

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%  

- PAT7.1 ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส 20% 

             2.3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหลี 

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%  

- PAT7.7 ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี 20% 

2.4 หลักสูตรดุริยำงคำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทย สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล แขนงวิชำ

ดนตรีประยุกต์ แขนงวิชำดนตรีคลำสสิก 

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%  

- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรม ค่ำน้ ำหนัก 40% 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
1. ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุ่มสำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

3. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก 

3.1 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)  

- GPA 6 ภำคเรียน 20%  

- ONET 30%  

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 40%  

- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10% 

 

3.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ (หลักสูตร

นำนำชำติ) , หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) , 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)  

- GPA 6 ภำคเรียน 20% 

           - ONET 30% 

- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%  

- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% 

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนดจะไม่น ามาประมวลผล 
 

........................................................................................................................................... 
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มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ทีต่ั้ง 

มหาวทิยาลยัมหาสารคามมีท่ีตั้งอยู ่2 แห่ง คือ 

 เขตพื้นที่ในเมือง (ที่ตั้งเดิม) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 269/2  ถนนนครสวรรค ์ตาํบลตลาด  อาํเภอเมือง จงัหวดั

มหาสารคาม จาํนวน 5 คณะ ประกอบดว้ย  คณะแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะ

การท่องเท่ียวและการโรงแรม และคณะวฒันธรรมศาสตร์  

 เขตพื้นที่ขามเรียง (ที่ตั้ งใหม่) ระยะห่างจากท่ีตั้ งเดิม 10 กิโลเมตร ตั้ งอยู่ท่ี  ต ําบลขามเรียง           

อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พื้นท่ี 1,300 ไร่ จาํนวน 13 คณะ และ 2 วิทยาลยั  ประกอบดว้ย คณะเภสัช

ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ ังเมืองและนฤมิตศิลป์  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  และวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบเกีย่วกบัการรับเข้าศึกษา 

ก ลุ่ ม ง า น คัด เ ลื อ ก นิ สิ ต แ ล ะ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า   ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  สํ า นัก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 

โทรศพัท ์0-4375-4377, 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โทรสาร 0-4375-4377   

เวบ็ไซตก์องบริการการศึกษา  http://acad.msu.ac.th  เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม http://www.msu.ac.th 

การจัดการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหาสารคามเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 18 คณะ และ 2 วทิยาลยั  ดงัต่อไปน้ี 

คณะแพทยศาสตร์ 

  เปิดสอนหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ณัฑิต (พท.ป.บ.) ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 

4 ปี คือ  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษา

ตลอดหลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์   

เวบ็ไซต ์http://med.msu.ac.th 

หมายเลขโทรศพัท ์0-4371-2991 โทรสาร 0-4371-2992 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 7749, 7764 
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  คณะเภสัชศาสตร์    

   เปิดสอนหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  (ภ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 6 ปี  คือ  สาขาวชิา

การบริบาลทางเภสัชกรรม   

   เวบ็ไซต ์http://pharmacy.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4360 โทรสาร 0-4375-4360 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2626, 2638 

  คณะพยาบาลศาสตร์     

   เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (พย.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี  คือ  

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

   เวบ็ไซต ์http://nu.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4357 โทรสาร 0-4375-4357 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์      

   เปิดสอนหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี  คือ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี ได้แก่ 

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกาํหนดอาหาร และอาหารปลอดภยั สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และสาขาวิชา                      

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

   เวบ็ไซต ์http://publichealth.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4353 โทรสาร 0-4375-4353 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 4501, 4502,  

   คณะวทิยาศาสตร์      

                 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี   ได้แก่  

สาขาวชิาเคมี  สาขาวชิาชีววทิยา  สาขาวชิาฟิสิกส์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สาขาวชิาสถิติ  

และสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

   เวบ็ไซต ์http://science.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4248 โทรสาร 0-4375-4248 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 1142, 1155 

  คณะเทคโนโลย ี     

              เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอก

พืชสวน) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)  สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ

สาขาวชิาประมง 

   เวบ็ไซต ์http://techno.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4085 โทรสาร 0-4375-4086 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 1800 
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  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

              เปิดสอนหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  (สพ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 6 ปี  คือ 

สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์ 

   เวบ็ไซต ์http://vet.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4374-2823 โทรสาร 0-4374-2823 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6184 

  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์      

               เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และสาขาวิชา

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

   เวบ็ไซต ์http://env.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4435 โทรสาร 0-4375-4435 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2727 

  คณะวทิยาการสารสนเทศ      

               เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4  ปี  คือ สาขาวชิา

สารสนเทศศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาส่ือนฤมิต  และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  และ

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  (นศ.บ)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4  ปี  คือ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

   เวบ็ไซต ์http://it.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4359 โทรสาร 0-4375-4359 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 5309, 5310 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์      

               เปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (วศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  คือ

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

   เวบ็ไซต ์http://engineer.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4316 โทรสาร 0-4375-4316 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3018 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์      

               เปิดสอนหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (สถ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  5  ปี  

ได้แก่   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง  และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                     

หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (ภ.สถ.บ.)  (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 5 ปี  คือ สาขาวิชา                                 

ภูมิสถาปัตยกรรม หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี  คือ สาขาวิชา

นฤมิตศิลป์ และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวิชา                  

การจดัการงานก่อสร้าง    
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      เวบ็ไซต ์http://arch.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4381 โทรสาร 0-4375-4382 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3509, 3510 

  คณะการบัญชีและการจัดการ      

   เปิดสอนหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   (บช.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  คือ  สาขาวิชาบญัชี

บณัฑิต   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวิชาการตลาด  

สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการบริหารการเงิน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ และ 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4  ปี คือ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

   เวบ็ไซต ์http://mbs.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4322 โทรสาร 0-4375-4422 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3431, 5630 

  คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม    

   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการโรงแรม และสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตร

ภาษาองักฤษ) 

   เวบ็ไซต ์http://hos.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4397-0754 โทรสาร 0-4397-0754 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6174 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่ 

สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส่ือ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ                       

เพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาประวติัศาสตร์ สาขาวชิาการพฒันาชุมชนและสังคม สาขาวชิาภาษา

เกาหลี สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เขมร) สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (ลาว) และสาขาวชิา

ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เวียดนาม) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอด

หลกัสูตร  4  ปี  คือ สาขาวชิาภูมิศาสตร์พฒันาเพื่อการจดัการทรัพยากร 

   เวบ็ไซต ์http://human.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4369 โทรสาร 0-4375-4369 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 4705 

  วทิยาลยัการเมืองการปกครอง      

   เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (ร.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวชิา

การเมืองการปกครอง สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  และสาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   
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   เวบ็ไซต ์http://copag.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4317 โทรสาร 0-4375-4317 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3740, 3744 

  คณะศึกษาศาสตร์      

   เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาภาษาองักฤษ  สาขาวิชา

ภาษาไทย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การกีฬา 

   เวบ็ไซต ์http://edu.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4374-3174 โทรสาร 0-4374-3174 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6215, 6216 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์      

   เปิดสอนหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  

สาขาวชิาทศันศิลป์  สาขาวชิาศิลปะการแสดง และสาขาวชิาการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

   เวบ็ไซต ์http://fineart.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4384 โทรสาร 0-4375-438 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3593, 3594 

  วทิยาลยัดุริยางคศิลป์      

เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ

สาขาวชิาดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

   เวบ็ไซต ์http://music.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4385 โทรสาร 0-4375-435 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3780 

  คณะวฒันธรรมศาสตร์      

   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   (ศศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี   คือ 

สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม  

   เวบ็ไซต ์http://culturalscience.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4371-1350 โทรสาร 0-4371-1350 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6131, 6135 

  คณะนิติศาสตร์      

   เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (น.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  คือ สาขาวิชา

นิติศาสตร์  

   เวบ็ไซต ์http://laws.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์09-4310-0113 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2118, 2119, 2123, 2124 
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การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที ่3 การรับตรงร่วมกนั 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายท่ีจะกระจายโอกาสให้ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษา                  

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเปิดรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี                    

ประจาํปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 3โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ปฏิทนิการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที ่3 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม 

17-29 เมษายน 2562  รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ 

http://www.cupt.net และชาํระเงินค่าสมคัร  

9 พฤษภาคม 2562  

 

ป ระ ก า ศ ร า ย ช่ื อผู ้มี สิ ท ธ์ิ ส อบ สั ม ภา ษ ณ์  ผ่า นระ บ บ อินเต อร์ เ น็ต  เ ว็บ ไ ซ ต์  

http://www.cupt.net  

13 พฤษภาคม 2562  

(08.30-15.00 น.) 

สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ และหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ ศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี เวบ็ไซตก์องบริการการศึกษา  http://acad.msu.ac.th   

เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม http://www.msu.ac.th 

17 พฤษภาคม 2562  

 

ประกาศรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบท่ี 3 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 

http://www.cupt.net  

17-18 พฤษภาคม 2562  สละสิทธ์ิช่วงท่ี 3 (ผูท่ี้ไดย้ืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในรอบท่ี 1 หรือ รอบท่ี 2 หรือรอบท่ี 3 

แลว้) ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์http://www.cupt.net เท่านั้น 
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 คุณสมบัติทัว่ไป 

  1. ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ 

  2. ตอ้งมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชากาํหนด มหาวิทยาลยัจะพิจารณาคะแนน

มาตรฐาน GAT/PAT คร้ังท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปี 2561 และ GAT/PAT ปี 2562 

  3. ต้อง มีค ะ แนนม า ตรฐา น วิช า สา มัญ  9 วิช า  ปี  2562 ใ นกรณี ท่ี เ ลือก ส มัค รส าข า วิช า                                    

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รหสัสาขาวชิา 02131000301) 

 คุณสมบัติเฉพาะ 

  คณะเภสัชศาสตร์  

   1. เป็นไปตามประกาศของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 

2562 ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

   2. ให้ผูมี้สิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์นําผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ มาแสดง                      

ในวนัสอบสัมภาษณ์  

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

   เป็นไปตามประกาศของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2562 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

  คณะเทคโนโลย ี

   เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์-คณิศาสตร์ 
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แผนการรับและเกณฑ์การพจิารณา 

รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

1. คณะแพทยศาสตร์ 

02131000102 พทป.บ. การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 13 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 50% 

02131000103 วท.บ. ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ 30 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 50% 

2. คณะเภสัชศาสตร์ 

02131240201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตร 6 ปี) 10 ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตามกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์               

แห่งประเทศไทย (กสพท)  

ค่านํา้หนักคะแนน O-NET 0% 

 กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ 

เง่ือนไข สาํหรับผูส้มคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาตอนปลายปี

การศึกษา 2561 รวมถึงผูส้มคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 

จะตอ้งสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และคะแนนรวม

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามญั 9 วชิา 

   ค่านํา้หนักคะแนนวชิาสามัญ 70% 

วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา) 40%  

คณิตศาสตร์1 20% ภาษาองักฤษ 20% 

ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10% 

เง่ือนไข ตอ้งไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 30 ของคะแนน

เตม็ในแต่ละกลุ่มสาระวชิา 

ค่านํา้หนักคะแนนวชิาเฉพาะ 30% 

1. การทดสอบศกัยภาพในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความสามารถ

ในการจบัใจความ คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงความ

เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

เง่ือนไข ใชค้ะแนนท่ีสอบ ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2562 เท่านั้น 

ศึกษารายละเอียดเพิม่เติม ได้ที ่ 

http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ 

02131000301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 25 วชิาสามญั (ภาษาไทย 10% คณิตศาสตร์1 10% 

สังคมศึกษา 10% ฟิสิกส์ 10% ภาษาองักฤษ 10% 

เคมี 10% ชีววทิยา 10%) 

GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 15% 

PAT2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 15% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามญั 9 วชิา 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

02131000401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 50% 

02131000402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การกาํหนดอาหาร และอาหารปลอดภยั 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 60% 

02131000403 วท.บ. อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 60% 

02131000404 วท.บ. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%,   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 60% 

5. คณะวทิยาศาสตร์ 

02131000501 วท.บ. เคมี 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 40%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 30% 

02131000502 วท.บ. ชีววทิยา 20 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 30%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 40% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

02131000503 วท.บ. ฟิสิกส์ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 35%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 35% 

02131000504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยกุต ์ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 40%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 30% 

02131000505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 45%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 25% 

02131000506 วท.บ. สถิติ 50 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 45% 

 PAT 2 วชิาความถนดัทางวิทยาศาสตร์ 25% 

02131000507 วท.บ. จุลชีววทิยา 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 30%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 40% 

6. คณะเทคโนโลย ี

02131000601 วท.บ. เทคโนโลยกีารอาหารและโภชนาการ 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 25%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

02131000602 วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 25% 

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 

02131000603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วชิาเอกพืชสวน) 6 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 35% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 20%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 

02131000604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วชิาเอกพืชไร่) 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 35% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 20%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 

02131000605 วท.บ. พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 25% 

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 

02131000606 วท.บ. สัตวศาสตร์ 20 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 25%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 

02131000607 วท.บ. ประมง 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 25%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 45% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

02131240701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลกัสูตร 6 ปี) 10 ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตามกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์               

แห่งประเทศไทย (กสพท)  

ค่านํา้หนักคะแนน O-NET 0% 

 กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ 

เง่ือนไข สาํหรับผูส้มคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาตอนปลายปี

การศึกษา 2561 รวมถึงผูส้มคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 

จะตอ้งสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และคะแนนรวม

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ค่านํา้หนักคะแนนวชิาสามัญ 70% 

วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา) 40%  

คณิตศาสตร์1 20% ภาษาองักฤษ 20% 

ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10% 

เง่ือนไข ตอ้งไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 30 ของคะแนน

เตม็ในแต่ละกลุ่มสาระวชิา 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

   ค่านํา้หนักคะแนนวชิาเฉพาะ 30% 

1. การทดสอบศกัยภาพในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความสามารถ

ในการจบัใจความ คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงความ

เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

เง่ือนไข ใชค้ะแนนท่ีสอบ ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2562 เท่านั้น 

ศึกษารายละเอียดเพิม่เติม ได้ที ่ 

http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

8. คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

02131000801 วท.บ. เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 35% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 30%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 35% 

02131000802 วท.บ. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 35% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 30%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 35% 

02131000803 วท.บ. ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

9. คณะวทิยาการสารสนเทศ 

02131000901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 25 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

02131000902 วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 25 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 60% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 20%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 20% 

02131000903 วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 30 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 40%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 30% 

02131000904 วท.บ. ส่ือนฤมิต 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 60% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10%  

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 10% 

PAT 6 วชิาความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 20% 

02131000905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 50% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 20%   

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 30% 

02131000906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 50 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 80% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10% 

PAT 6 วชิาความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10% 

10. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

02131001001 วศ.บ. วศิวกรรมศาสตร์ 35 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 30%   

PAT 3 วชิาความถนดัทางวศิวกรรมศาสตร์ 40% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ 

02131001101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 4 วชิาความถนดัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60% 

02131001102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผงัเมือง (หลกัสูตร 5 ปี) 9 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 4 วชิาความถนดัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60% 

02131001103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตร 5 ปี) 7 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 4 วชิาความถนดัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60% 

02131001104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 4 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 6 วชิาความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 60% 

02131001105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) 4 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 40% 

PAT 4 วชิาความถนดัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60% 

02131001106 วท.บ. การจดัการงานก่อสร้าง 7 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

12. คณะการบัญชีและการจัดการ 

02131001201 บช.บ. บญัชีบณัฑิต 100 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001203 บธ.บ. การตลาด 40 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001204 บธ.บ. การจดัการ 90 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001206 บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001207 บธ.บ. การบริหารการเงิน 40 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001208 บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

02131001209 บธ.บ. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001210 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 20 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

13. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

02131001301 ศศ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว 40 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001302 ศศ.บ. การจดัการโรงแรม 40 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001303 ศศ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 3 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

02131001401 ศศ.บ. ภาษาไทย 20 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรคส่ื์อ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001403 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 90%  

(ตอนท่ี1 = 30 %, ตอนท่ี 2 = 70 % ) 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10% 

02131001404 ศศ.บ. ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

(ตอนท่ี1 = 30 %, ตอนท่ี 2 = 70 % )  

02131001405 ศศ.บ. ภาษาองักฤษธุรกิจ 16 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 90%  

(ตอนท่ี1 = 30 %, ตอนท่ี 2 = 70 % )  

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 10% 

02131001406 ศศ.บ. ภาษาจีน 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 70% 

PAT 7.4 วชิาความถนดัทางภาษาจีน 30% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

02131001407 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001408 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 90% 

PAT 7.1 วชิาความถนดัทางภาษาฝร่ังเศส 10% 

02131001409 ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001410 ศศ.บ. การพฒันาชุมชนและสังคม 20 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พฒันาเพื่อการจดัการทรัพยากร 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001412 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 90% 

PAT 7.7 วชิาความถนดัทางภาษาเกาหลี 10% 

02131001413 ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เขมร) 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001414 ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (ลาว) 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001415 ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เวยีดนาม) 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

15. วทิยาลยัการเมืองการปกครอง 

02131001501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 40 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 40 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001503 ร.บ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

16. คณะศึกษาศาสตร์ 

02131001601 กศ.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 2 วชิาความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 35% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 35% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

02131001602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 30% 

PAT 1 วชิาความถนดัทางคณิตศาสตร์ 35% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 35% 

02131001603 กศ.บ. สังคมศึกษา 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 60% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 40% 

02131001604 กศ.บ. ภาษาองักฤษ 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 60% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 40% 

02131001605 กศ.บ. ภาษาไทย 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 60% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 40% 

02131001606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวยั 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 50% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 50% 

02131001607 กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 50% 

PAT 5 วชิาความถนดัทางวชิาชีพครู 50% 

02131001608 วท.บ. จิตวทิยา 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001609 วท.บ. วทิยาศาสตร์การกีฬา 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

02131001701 ศป.บ. ทศันศิลป์ 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 10 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

02131001703 ศป.บ. การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 
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รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา จํานวนรับ (คน) ค่านํา้หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วชิาสามัญ 9 วชิา 

18. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

02131001801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบณัฑิต 5 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

19. คณะวฒันธรรมศาสตร์ 

02131001901 ศศ.บ. การจดัการวฒันธรรม 15 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

20. คณะนิติศาสตร์ 

02131002001 น.บ. นิติศาสตรบณัฑิต 65 GAT วชิาความถนดัทัว่ไป 100% 

รวมทั้งส้ิน 1,419  
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 การคัดเลือกและเง่ือนไข 

  1 .  ค ณ ะ แพ ทย ศา ส ต ร์  ค ณะ ส า ธ า ร ณสุ ขศา ส ต ร์  ค ณะ วิท ยา ศา ส ต ร์  ค ณ ะ เทค โ นโล ยี                                                     

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวชิา วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

รหัสสาขาวิชา 02131000903) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์                    

คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   

วิทยาลัยการเ มืองการปกครอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัย ดุ ริยางคศิลป์                                           

คณะวฒันธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 

 ส่วนที ่1 การคิดค่านํ้าหนกัคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวชิากาํหนด คิดเป็น 100% 

  ส่วนที่  2 ก ารส อบ สัมภาษณ์  ในวัน ท่ี  13 พ ฤษภาค ม 2562 ซ่ึ งก ารพิ จา รณา คัด เ ลือก                               

อยูใ่นดุลยพินิจของคณะ/สาขาวชิา 

  2. คณะพยาบาลศาสตร์ 

   ส่วนที ่1 การคิดค่านํ้าหนกัคะแนนมาตรฐาน วชิาสามญั 9 วชิา และค่านํ้ าหนกัคะแนนมาตรฐาน

GAT/PAT ตามท่ีสาขาวชิากาํหนด คิดเป็น 100% 

    องค์ประกอบท่ี 1 การคิดค่านํ้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามญั 9 วิชา ตามท่ีสาขาวิชา

กาํหนด คิดเป็น 70% 

    องค์ประกอบท่ี 2 การคิดค่านํ้ าหนกัคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชากาํหนด                    

คิดเป็น 30% 

   ส่วนที่  2 ก ารส อบ สัมภาษณ์  ในวัน ท่ี  13 พ ฤษภาค ม 2562 ซ่ึ งก ารพิ จา รณา คัด เ ลือก                                          

อยูใ่นดุลยพินิจของคณะ/สาขาวชิา 

  3. คณะวทิยาการสารสนเทศ (สาขาวชิา วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ รหสัสาขาวชิา 02131000903) 

 ส่วนที ่1 การคิดค่านํ้าหนกัคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวชิากาํหนด คิดเป็น 100% 

   ส่วนที่  2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบทักษะเพิ่มเติม (คณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน                                  

ทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ) ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจ                      

ของคณะ/สาขาวชิา 
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 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาปกต ิ(บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 

พทป.บ. การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 20,000 

วท.บ. ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ 20,000 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตร 6 ปี) 32,500 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 31,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 15,000 

วท.บ. โภชนศาสตร์ การกาํหนดอาหาร และอาหารปลอดภยั 15,000 

วท.บ. อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 15,000 

วท.บ. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 16,000 

คณะวทิยาศาสตร์ 

วท.บ. เคมี 15,000 

วท.บ. ชีววทิยา 15,000 

วท.บ. ฟิสิกส์ 15,000 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยกุต ์ 15,000 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 15,000 

วท.บ. สถิติ 15,000 

วท.บ. จุลชีววทิยา 15,000 

คณะเทคโนโลย ี

วท.บ. เทคโนโลยกีารอาหารและโภชนาการ 15,000 

วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ 15,000 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 15,000 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 15,000 

วท.บ. พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 15,000 

วท.บ. สัตวศาสตร์ 15,000 

วท.บ. ประมง 15,000 
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คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาปกต ิ(บาท) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลกัสูตร 6 ปี) 25,000 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

วท.บ. เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 15,000 

วท.บ. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 15,000 

วท.บ. ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 12,000 

คณะวทิยาการสารสนเทศ 

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 13,500 

วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 13,500 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 15,000 

วท.บ. ส่ือนฤมิต 13,500 

วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 13,500 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 13,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

วศ.บ. วศิวกรรมศาสตร์ 15,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) 18,000 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมผงัเมือง (หลกัสูตร 5 ปี) 18,000 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตร 5 ปี) 18,000 

ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 18,000 

ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) 18,000 

วท.บ. การจดัการงานก่อสร้าง 18,000 

คณะการบัญชีและการจัดการ 

บช.บ. บญัชีบณัฑิต 18,000 

บธ.บ. การตลาด 18,000 

บธ.บ. การจดัการ 18,000 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18,000 

บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 45,000 

บธ.บ. การบริหารการเงิน 18,000 
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คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาปกต ิ(บาท) 

บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 18,000 

บธ.บ. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 18,000 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 18,000 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ศศ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว 18,000 

ศศ.บ. การจดัการโรงแรม 18,000 

ศศ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 35,000 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. ภาษาไทย 11,000 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรคส่ื์อ 11,000 

ศศ.บ. ภาษองักฤษ 12,000 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) 25,000 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษธุรกิจ 15,000 

ศศ.บ. ภาษาจีน 12,000 

ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 12,000 

ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 12,000 

ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ 11,000 

ศศ.บ. การพฒันาชุมชนและสังคม 11,000 

วท.บ. ภูมิศาสตร์พฒันาเพื่อการจดัการทรัพยากร 12,000 

ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 12,000 

ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เขมร) 11,000 

ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (ลาว) 11,000 

ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เวยีดนาม) 11,000 

วทิยาลยัการเมืองการปกครอง 

ร.บ. การเมืองการปกครอง 13,000 

ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 13,000 

ร.บ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 13,000 

คณะศึกษาศาสตร์ 

กศ.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  13,000 
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คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาปกต ิ(บาท) 

กศ.บ. คณิตศาสตร์  13,000 

กศ.บ. สังคมศึกษา  13,000 

กศ.บ. ภาษาองักฤษ  13,000 

กศ.บ. ภาษาไทย 13,000 

กศ.บ. การศึกษาปฐมวยั 13,000 

กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 13,000 

วท.บ. จิตวทิยา 13,000 

วท.บ. วทิยาศาสตร์การกีฬา 13,000 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ศป.บ. ทศันศิลป์ 15,000 

ศป.บ. ศิลปะการแสดง 15,000 

ศป.บ. การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 15,000 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบณัฑิต 15,000 

คณะวฒันธรรมศาสตร์ 

ศศ.บ. การจดัการวฒันธรรม 12,000 

คณะนิติศาสตร์ 

น.บ. นิติศาสตรบณัฑิต 13,000 

หมายเหตุ :  

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ เรียกเก็บคร่ึงหน่ึงของการศึกษาปกติ 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามระเบียบมหาวิทยาลยั

มหาสารคาม  
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ที่ตั้ง 
 

 1. วิทยาเขตสงขลา  มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ 
  1.1 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-317600-1 มีพ้ืนที่ 160 ไร่ ปัจจุบัน 
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   1.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
   1.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  1.2 ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 24 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 

 2. วิทยาเขตพัทลุง มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ 
  2.1 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-609600 มีพ้ืนที่ 3,500 ไร่ ปัจจุบัน 
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   2.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
   2.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.2 ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,500 ไร่ เป็นส านักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
 

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 

  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
  1.1 คณะศึกษาศาสตร์   
   1.1.1 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา 
   1.1.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชา 
การวัดและประเมินทางการศึกษา 
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  1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1.2.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
   1.2.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา
มลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   1.2.3 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   1.2.4 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   1.2.5 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา 
  1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   1.3.1 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล และสาขาวิชา 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 
   1.3.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
   1.3.3 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาศิลปศึกษา 
  1.4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   
   1.4.1 เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   1.4.2 เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
   1.4.3 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ  
  1.5 คณะนิติศาสตร์ 
   เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  1.6 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 

 2. วิทยาเขตพัทลุง อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
  2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 
   2.1.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
   2.1.2 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา 
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  2.2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
  2.3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
   2.3.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
   2.3.2 เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
   2.3.3 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  2.4 คณะนิติศาสตร์  
   เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรม
ยางและพอลิเมอร์ 
  2.6 คณะพยาบาลศาสตร์ 
   เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  2.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
   เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th 

เว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 564/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.tsu.ac.th/


 

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

……………………………………………………………..……. 
 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ในข้อ 2 
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.5 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว 
 

 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจ านวนรับ  
 

 

รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

02230100301 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100302 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์  2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100303 วท.บ.ภูมิศาสตร ์   30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /  
ศิลป์ – ค านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100304 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์   30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100305 ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน  27 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100306 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์  

25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100307 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์    28 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100308 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1  
(เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี) 

5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100309 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2  
(เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี  
 เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี) 

5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100310 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น  10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100311 ศศ.บ.ภาษาไทย  12 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100312 ศศ.บ.ภาษามลายู   20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100313 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ   45 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100314 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ  
ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรสองปริญญา) 

10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

  คณะศึกษาศาสตร์    

02230100101 ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา  15 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

02230100102 ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

02230100103 กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย   18 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

GAT 
PAT5 

02230100104 กศ.บ.คณิตศาสตร์    20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
PAT1 
PAT5 

02230100105 กศ.บ.เคมี   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT2 
PAT5 

02230100106 กศ.บ.ชีววิทยา    10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT2 
PAT5 

02230100107 กศ.บ.พลศึกษา    15 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

02230100108 กศ.บ.ฟิสิกส์  10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT2 
PAT5 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100109 กศ.บ.ภาษาไทย   6 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

02230100110 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
PAT5 

02230100112 กศ.บ.สังคมศึกษา   30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์    

02230100401 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย 15 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT6 

02230100402 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT6 

02230100403 ศป.บ.ทัศนศิลป์   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT6 

02230100404 ศป.บ.ศิลปะการแสดง    10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT6 

02230100405 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT6 

 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    

02230100701 บช.บ.การบัญช ี  30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร  
ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

GAT 
PAT1 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 568/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100702 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

02230100703 บธ.บ.การตลาด    20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

02230100704 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ   45 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

02230100705 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์   50 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร  
ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

 คณะนิติศาสตร ์    

02230100801 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 180 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

02230100802 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง) 40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    

02230101101 รป.บ.การบริหารงานต ารวจและ 
กระบวนการยุติธรรม  

20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 

  
 
 

   

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 569/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

 คณะวิทยาศาสตร์    

02230100201 วท.บ.คณิตศาสตร์ 25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100202 วท.บ.เคมี 40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100203 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม 30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทุกสาขาวิชา/ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100204 วท.บ.จุลชวีวิทยา 25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/ 
สาขาการจัดการประมง/สาขาสัตวศาสตร์/  
สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100205 วท.บ.ชีววิทยา 40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. ผลการเรียนสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100207 วท.บ.ฟิสิกส์ 30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เคยได้รับผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์)  
ในรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 

GAT 
PAT1 
PAT2 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 570/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100206 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /  
ศิลป์ – ค านวณ / ศิลป์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100208 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /  
ศิลป์ – ค านวณ / ศิลป์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100209 วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ า 

25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า/ สาขาการจัดการประมง/สาขาสัตวศาสตร์/  
สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100210 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 571/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100211 วท.บ.สถิติประยุกต์  30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    

02230100601 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ  
โดยผ่านการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่ม
รายวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
3. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

02230100602 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและ 
การพัฒนาชุมชน  

10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ  
โดยผ่านการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่ม
รายวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
3. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 572/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100604 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 
PAT2 

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    

02230100501 พท.บ.การแพทย์แผนไทย  5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
PAT2 

02230100502 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.30 

GAT 
PAT2 

02230100503 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.30 

GAT 
PAT2 

02230100504 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
PAT2 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์    

02230100901 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 /  
PAT3 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02230100902 วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 /  
PAT3 

 คณะพยาบาลศาสตร์    

02230101001 พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 
4. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและ
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติใน
วิชาชีพพยาบาล โดยมีใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐาน 

GAT 
PAT2 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    

02230101201 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /  
ศิลป์ – ค านวณ หรือศิลป์ทั่วไป และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/ 
สาขาคหกรรม/ สาขาเกษตรกรรม/ สาขา
ประมง/ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 

GAT 
PAT1 
PAT2 

 
  หมายเหตุ หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตก
สัมภาษณ์ทันที 
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 3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
รับสมัครผ่านระบบ TCAS ทาง website : https://student.mytcas.com/th  
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

17 – 29 เมษายน 2562 

ช าระเงินค่าสมัคร  17 – 29 เมษายน 2562 

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2562 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาเขต/คณะ  
ที่มีสิทธิ์สอบ 

11 พฤษภาคม 2562 

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง website : https://student.mytcas.com/th 

17 พฤษภาคม 2562 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
จ านวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา  
โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวน์โหลดเอกสาร
การช าระเงินได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 

17 – 27 พฤษภาคม 2562 

 
  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับสมาคม 
ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
 

 4. ขั้นตอนการสมัคร 
  4.1 การสมัคร สมัครผ่าน website : https://student.mytcas.com/th ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชา  
  4.2 การช าระเงิน ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจาก website : https://student.mytcas.com/th และน าไป
ช าระที่ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด ระหว่างวันที่ 17 - 29 
เมษายน 2562 
 

 5. องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาคัดเลือก 
  5.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
จึงจะได้รับการพิจารณา) 
  5.2 ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2562) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 
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 6. วิธีพิจารณาคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยทักษิณจะน าผลคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่ก าหนด มาใช้จัดล าดับที่คัดเลือกเรียกตัว 
เข้าสอบสัมภาษณ์ อนึ่ง หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือ 
ปรับตกสัมภาษณ์ทันที 
  การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  สมาคมท่ีประชุมอธิการแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง website : 
https://student.mytcas.com/th วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
 

 8. การสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ไปแสดงตนเข้าสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 
11 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ วิทยาเขต/คณะที่ได้รับคัดเลือก (สถานที่สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทาง website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/) 
 

 9. เอกสารที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
  9.1 ใบสมัครให้พิมพ์ออกจากระบบซึ่งจะมีชื่อสาขาวิชาและล าดับที่ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้เรียบร้อย 
  9.2 บัตรประชาชนฉบับจริง  
  9.3 ส าเนา ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงระดับผล  
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นส าคัญ จ านวน 1 ฉบับ  
 

  หมายเหตุ ผู้ที่ไม่น าระเบียนแสดงผลการเรียนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ 
 

 10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง 
website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะถูกส่ง
ชื่อเพ่ือตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เว้นแต่ได้ขอสละสิทธิ์กับ
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไป
ได้ 
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 11. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ 
http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  
 

 12. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  12.1 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จ านวน 2 ฉบับ  
  12.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  12.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 

 13. การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต 
  ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 , 074–317–608 ในวันและเวลาราชการ  

 

 

******************************** 
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มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
 

 

ทีต่ั้ง 
 เลขท่ี 222   ต  าบลไทยบุรี   อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  รหสัไปรษณีย ์ 80160        
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการรับนักศึกษา  :  ฝ่ายรับนกัศึกษา    ศูนยบ์ริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

จงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท ์ 0-7567-3103-4  โทรสาร 0-7567-3135  Website : www.wu.ac.th  และ http://entry.wu.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์   ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  และส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
 ผู ้สมัครเข้าศึกษาของส านักวิชาวิทยาศาสตร์   ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และส านักวิชา
วศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   

  
ส านักวชิาสหเวชศาสตร์   
        หลกัสูตรกายภาพบ าบัด   
              ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   
        หลกัสูตรเทคนิคการแพทย์ 

1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   
2. ไม่เป็นบุคคลท่ีตาบอดสีอยา่งรุนแรง                                   

 
ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
           หลกัสูตรอนามัยส่ิงแวดล้อม   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   และหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชน  

1.   ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

หรือ มีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
หมายเหตุ   ผูส้มคัรจะตอ้งไม่มีอาการตาบอดสีทั้ง 2 ขา้งท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัแลว้ โดยมีใบรับรองแพทย ์       
                            
ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์    
      หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์   

1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

หรือมีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 578/1043

กลับหน้าสารบัญ

http://www.wu.ac.th/


เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 579/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 580/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 581/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 582/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 583/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 584/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 585/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 586/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 587/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 588/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 589/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 590/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 591/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 592/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 593/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 594/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 595/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 596/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 597/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 598/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 599/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 600/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 601/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 602/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 603/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------     

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นครพนม และผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  รอบที่  1 และรอบที่  2  จากระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการ
คัดเลือก  ดังต่อไปนี้   
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  1.3  เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย 

1.4  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดร้ายแรง จะต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้ว     
      ไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา 
1.5  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบและ   
        วิธีการเรียนของหลักสูตร     

 

     
 
 
 
 
 

2.  คณะ/สาขา... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 604/1043

กลับหน้าสารบัญ



  2.  คณะ/สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
  ล าดับที ่ รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ/สาขา จ านวนการรับ 

1 02600100103 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์                 30 
2 02600100203 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์                 30 
3 02600100303 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง                 30 
4 02600100403 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร             30 
5 02600400103 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี                30 
6 02600400203 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์               30 
7 02600400303 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  30 
8 02600500103 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                  20 
9 02600500203 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                  15 
10 02600500303 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  14 
11 02600500403 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์                  15 
12 02600500503 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    14 
13 02600500603 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 
14 02600600103 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                  20 
15 02600600203 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                  5 
16 02600600303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  15 
17 02600600403 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                  25 
18 02600600603 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน                  10 
19 02600600503 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์                  10 
20 02600700103 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                  56 
21 02600800103 วิทยาลัยการบินนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการการบิน              10 
22 02601006103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 50 

2.  คณะ/สาขา... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 605/1043

กลับหน้าสารบัญ



  2.  คณะ/สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา (ต่อ) 
  ล าดับที ่ รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ/สาขา จ านวนการรับ 

23 02600300203 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาจัดการกีฬา                  40 
24 02600300303 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล                  30 
25 02600300503 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโนโลยีสารสนเทศ                 30 
26 02601100103 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ 100 
27 02601100403 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  100 
28 02601100603 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี  100 
29 02600200403 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                 20 
30 02600900103 วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                  50 
31 02600900203 วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                  30 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,019 
   /3.  คุณสมบัติ... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 606/1043

กลับหน้าสารบัญ



3.  คุณสมบัติเฉพาะ   

นักศึกษาที่จะสมัครเข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  
2562  จะต้องตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ  เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่างๆ  ให้ครบถ้วน         
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัครก่อน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  1 

3.1  ผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 (Ordinary National Education Test)  ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ภาษาไทย  2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3. ภาษาอังกฤษ  4. คณิตศาสตร์              
5. วิทยาศาสตร์  

3.2  ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
จัดสอบโดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 

หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า  ข้อความที่
แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนิน
คดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 
4.  การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก   

 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 
ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2562  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  คุณสมบัติเฉพาะ   
และผลคะแนนการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดไว้  ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็น
ที่สิ้นสุด    
 
5.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปี
การศึกษา 2562   

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ปีการศึกษา  
2562  ผ่านระบบ TCAS  กลางร่วมกันทางเว็บไซต์ของ  ทปอ.  ได้ที่ https://student.mytcas.com/th ซึ่งผู้สมัคร
สามารถเลือกได้  6  สาขาวิชา แบบเรียงล าดับ  การบริหารจัดการสิทธิ์แบบ Auto-Clearing  โดยประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว  ตามก าหนดการรับสมัคร  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

 
 
 
 
 

/6. การช าระเงิน... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 607/1043

กลับหน้าสารบัญ

https://student.mytcas.com/th


6.  การช าระเงิน 

 การช าระเงินค่าสมัครตามจ านวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร สาขาวิชาละ  100  บาท  โดยช าระเงินผ่านระบบ  
Prompt Pay  ที่ตู้ ATM , Mobile Banking  และ Internet  Banking  ภายในเวลา  23.00  น.  ของวันที่  29  
เมษายน  2562 ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินจากระบบ TCAS  กลางร่วมกันทางเว็บไซต์ของ  ทปอ.  ได้ที่ 
https://student.mytcas.com/th 
 
7.  อัตราค่าเล่าเรียน 

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  พ.ศ.  2561  

   ประกาศ  ณ  วันที่   30   
   ประกาศ  ณ  วันที่         เมษายน  พ.ศ. 2562     
 
                                    
 
 

 
 
 
 
 

    
 ธันวาคม  2560  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 608/1043

กลับหน้าสารบัญ



/เอกสาร... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 609/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2562 
คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

2600100103 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาพืชศาสตร์ 

30 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 
2600100203 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาสัตวศาสตร ์

30 

2600100303 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาการประมง 

30 

2600100403 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

30 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

2600400103 สาขาวิชาเคม ี 30 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 

100 - - - - - 2600400203 สาขาวิชาฟิสิกส ์ 30 
ไม่ต่ ากว่า

1.80 

2600400303 สาขาวิชาชีววิทยา 30 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 

/คณะวิศว... 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 610/1043

กลับหน้าสารบัญ



 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
2600500103 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 

2600500203 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 
2600500303 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 14 
2600500403 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 15 
2600500503 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14 
2600500503 สาขาวิชาเครื่องกล 30 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % O-NET % 

2600600103 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                  20 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

20 50 30 

2600600203 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                  5 
2600600303 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  15 
2600600403 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา                  25 
2600600603 สาขาวิชาภาษาจีน                  10 
2600600503 สาขาวิชานิติศาสตร์                  10 

 
 

 
 

/วิทยาลัย... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 611/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

2600700103 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 
100 - - - - - 

 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

2600800103 สาขาวิชาการจดัการการบิน 10 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 
80 20 - - - - 

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
2601100503 สาขาวิชาการจดัการ 100 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 2601100503 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 100 
2601100503 สาขาวิชาการบัญชี 100 

 
 
 

/คณะวิทยา...

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 612/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
2600300203 สาขาวิชาจัดการกีฬา                  40 

ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

100 - - - - - 2600300303 สาขาวิชานิเทศศาสตรด์ิจิทัล                  30 
2600300503 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                 30 

 
คณะครุศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % PAT % 
2600200403 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 20 ไม่ต่ ากว่า  2.5 20 20 PAT1 20 PAT2 20 PAT5 20 

 
วิทยาลัยธาตุพนม 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
2600900103 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 50 ไม่ต่ ากว่า  2.00 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

/วิทยาลัย... 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 613/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยธาตุพนม 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษารับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 
ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
2600900203 สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่ 30 2.00 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วิทยาลัย... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 614/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรก ม.4 ถึงภาคเรียนแรกของ ม.6 หรือผู้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50  

คุณสมบัติท่ัวไป 
 1. สัญชาติไทย 
 2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
 3. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 ซม. 
 4. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99 
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรค    
             ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ.2548) 
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญา 

7. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2562 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง  
   ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521 

 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT O-NET 

PAT % O-NET % 

2601006103 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 50 
ไม่ต่ ากว่า 

2.50  
10 25 PAT2 35 01-05 30 

 
/เอกสารแนบ... 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 615/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารแนบท้ายประกาศ  2 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ก าหนดการ วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครผ่านระบบ TCAS  https://student.mytcas.com/th   
(ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด  6 และระบุล าดับของแต่ละสาขาท่ี

เลือกสมัคร) 
17 – 29  เมษายน  2562 

ช าระค่าสมัคร 17 – 29  เมษายน  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9  พฤษภาคม  2562 

สอบสัมภาษณ์ 13  พฤษภาคม  2562   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 17  พฤษภาคม  2562 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 24  พฤษภาคม  2562 

 
 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   

      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้ ประกาศไว้  
              หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการตัดสินของ 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร 
ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  ต่อ  1124  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 616/1043

กลับหน้าสารบัญ

https://student.mytcas.com/th


มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ท่ีต้ัง 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6694 เว็บไซต์ www.up.ac.th  
 

1.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผูท้ี่ส าเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หรอืสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

3) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น 

 4) ต้องเป็นผูป้ราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 7) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 8) ผูผ้่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสิต 

/3. คุณสมบัติ... 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 617/1043

กลับหน้าสารบัญ



3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    3.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

         1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก

ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล 

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

          2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

       2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.3) มีความพิการทางร่างกายอัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2 .4 ) มี ความผิดปกติ ในการได้ยินทั้ งสองข้ าง โดยมี ระดับการได้ยินที่ ความถี่  

500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด ( speech 

discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท 

ก าร ได้ ยิ น  (sensorineural hearing loss) อั น เป็ น อุ ป ส รรค ต่ อ ก ารศึ ก ษ า  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย 

แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

              2.6) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 

โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน  

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

          หมายเหตุ ไม่จ ากัดสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี  ในการเข้าศึกษาหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจท าการตรวจตาพร่องสีให้กับนิสิตตามวิธีการทดสอบ  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อประโยชน์ของนิสติ 

3.2 หลักสูตร... 
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 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

          1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

          2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

หรอืที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

       ไม่เป็นผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรอือวัยวะสว่นหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

    3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตาคอื ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรือตาบอดสี 

  3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่  ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

 3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

             ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้ นรุนแรง อัน เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่ านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์  

แหง่ประเทศไทย 

 3.7 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

    3.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

            เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝกึให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผู้สมัครเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
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                2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

       4.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 

                 6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

        7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรา่งกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 

 3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 

และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร) ปราศจากโรค และอาการที่ เป็นอุปสรรค 

ต่อการศกึษา ต่อไปนี้ 

  1) โรคร้ายแรงที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ 

               2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

               2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

               2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

/3) ตาบอดสี... 
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3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

              4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

     4.2) สายตาขา้งด ีต่ ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

              4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

  5) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการช่วยชวีิตผูป้่วยฉุกเฉิน 

6) ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ แขน ขา 

7) เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ต้องโทษจ าคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า 

จะน ามาซึ่งความเสือ่มเสียเกียรตศิักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการ 

          8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์เห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการปฏิบัติงาน 

 3.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น  

 3.11 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ้ 

 3.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา  คอื  ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 3.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง                 

 3.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้งหรอืตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทั้งสองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพิการในมือทั้งสองขา้ง  

    3.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

/3.16 หลักสูตร... 
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    3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา) 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

    3.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
 

 

4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี           

ระบบรับตรง (รับตรงร่วมกัน) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 3,319 คน ตามตารางแสดง

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องคป์ระกอบในการสอบ/ค่าน้ าหนัก และจ านวนรับ 
 

5.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่ าน เว็บ ไซต์  www.mytcas.com ระหว่างวันที่  17 – 29 เมษายน 2562 และช าระ 

ค่าสมัครตามใบแจ้งการช าระเงินที่ก าหนดไว้ ผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking 

และ Internet Banking โดยระบุเลขที่ใบช าระเงิน หรือใบแจ้งช าระเงินที่มี QR Code ระบุตัวผู้สมัครที่ 

Bank Branch หรอื Counter Service (ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562) 

หมายเหตุ การรับสมัครเข้าศกึษาใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 
 

6. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน มีคา่น้ าหนักคะแนน

ร้อยละ 20 

2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีคา่น้ าหนักตามสาขาวิชาก าหนด 

2.3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีคา่น้ าหนักตามสาขาวิชาก าหนด 
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 กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน GAT/PAT จะถือว่าคะแนนในองค์ประกอบนี้เป็น 0 คะแนน  

แต่ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียนขั้นต่ า ตามที่ก าหนดไว้ 

ในเกณฑ์การรับของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา แล้วน าค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

มารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  

ทั้งนี ้การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ: ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ที่ไม่หมดอายุ (2 ปี) 
 

7. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com 

 วันที ่9 พฤษภาคม 2562 
 

8. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืโรงพยาบาล 

    ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th 

 วันที ่9 – 11 พฤษภาคม 2562 
 

9. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 

          (น าหลักฐานใบแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  6 ภาคเรียน ฉบับจริง 

มาแสดง กรณีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตรงกับในระบบที่สมัคร  มหาวิทยาลัย 

จะถือว่าเป็นโมฆะ) 
 

10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

     www.mytcas.com และ www.admission.up.ac.th  

 วันที่  17 พฤษภาคม 2562 
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รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

1. คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ 

2401 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประมง 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

ศลิป ์- ค านวณ

2402 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

ศลิป ์- ค านวณ

2403 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาความปลอดภยัทางอาหาร 21 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

ศลิป ์- ค านวณ

2404 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2405 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ 36 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2406 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาสตัวศาสตร์ และหลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ )

2407 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประมง และหลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ) ศลิป ์- ค านวณ

2408 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาความปลอดภยัทางอาหาร และหลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ) ศลิป ์- ค านวณ

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส ือสาร 

2409 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 42 20% 50% 30% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2410 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2411 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทกุแผนการเรียน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้่าหนัก และจ่านวนรับ

การรับสมัครนักเรยีนเพื อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี

ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจ่าปีการศึกษา 2562

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 624/1043

กลับหน้าสารบัญ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส ือสาร (ต่อ)

2412 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2413 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 42 20% 30% 20% 30%

2414 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 42 20% 30% 20% 30% 2.25 วทิย์ - คณิต

ศลิป ์- ค านวณ

2415 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมลัตมิเีดยี 42 20% 30% 50%

2416 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 42 20% 30% 15% 35% 2.50 ทกุแผนการเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนติิศาสตร ์

2417 หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 280 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2418 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 42 20% 55% 25% 2.50 ทกุแผนการเรียน

(หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ)

2419 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 42 20% 30% 15% 35% 2.50 ทกุแผนการเรียน

และหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2420 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 42 20% 80% 2.50 ทกุแผนการเรียน

และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพยาบาลศาสตร ์

2421 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ   30 20% 30% 50%

5. คณะแพทยศาสตร ์

2422 หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ณัฑติ   10 20% 30% 50%

2423 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสขุภาพ 84 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2424 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ 10 20% 30% 50%

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

GAT
PAT

แผนการเรยีน
สาขาวิชา

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 625/1043

กลับหน้าสารบัญ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

5. คณะแพทยศาสตร ์(ต่อ)

2425 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามยัชุมชน 42 20% 30% 50%

2426 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 42 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2427 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 42 20% 30% 50%

2428 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 42 20% 30% 50% 3.00 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรการแพทย์แผนจีนบณัฑติ และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจนี)

2429 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ) 

2430 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 21 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม และหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ)

2431 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ )

2432 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ )

2433 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 21 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ)

2434 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 14 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

 สาขาวิชาการสง่เสริมสขุภาพ และหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ)

2435 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 10 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม) 

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 626/1043

กลับหน้าสารบัญ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

6. คณะเภสชัศาสตร ์ 

2436 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการบริบาลทางเภสชักรรม 30 20% 30% 50%

2437 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 28 20% 30% 50% 3.00 วทิย์ - คณิต 

7. คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

2438 หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑติ 140 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2439 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม 105 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

8. คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

2440 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 56 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2441 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2442 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 84 20% 70% 10% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2443 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการธรุกจิ 84 20% 70% 10% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2444 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 70 20% 55% 25% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2445 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว 84 20% 70% 10% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2446 หลกัสตูรบญัชีบณัฑติ 40 20% 55% 25%

2447 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ 84 20% 55% 25% 2.25 ทกุแผนการเรียน

9. คณะวิทยาศาสตร ์

2448 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2449 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคมี 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2450 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2451 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2452 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2453 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถติิ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 627/1043

กลับหน้าสารบัญ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

9. คณะวิทยาศาสตร ์(ต่อ)

2454 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 28 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2455 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาชีววทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชีววทิยา)

10. คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

2456 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 84 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2457 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีเคมี 56 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2458 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 42 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2459 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 20 20% 30% 20% 30%

2460 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 20 20% 30% 20% 30%

2461 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 20 20% 30% 20% 30%

2462 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

12. คณะศลิปศาสตร์

2463 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 20 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2464 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 20 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2465 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 28 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2466 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 14 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2467 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 30 20% 80%

2468 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 10 20% 80% 2.50 ทกุแผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาจีน และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

2469 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 10 20% 80% 2.50 ทกุแผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 628/1043

กลับหน้าสารบัญ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

13. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์

2470 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 42 20% 30% 50% 2.00 ทกุแผนการเรียน

2471 หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 28 20% 30% 50%≥ 20%

2472 หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสถาปตัยกรรมภายใน 21 20% 30% 50%≥ 20%

2473 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะการแสดง 21 20% 30% 50% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2474 หลกัสตูรดริุยางคศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล 28 20% 30% 50% 2.00 ทกุแผนการเรียน

14. คณะสหเวชศาสตร์

2475 หลกัสตูรกายภาพบ าบดับณัฑติ 30 20% 30% 50%

2476 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์   30 20% 30% 50%

15. วิทยาลยัการศกึษา

2477 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

2478 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี)

2479 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววทิยา)

2480 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 50% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา)

2481 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟสิกิส์)

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 629/1043

กลับหน้าสารบัญ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรียนขั้นต ่า

15. วิทยาลยัการศกึษา (ต่อ)

2482 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 80% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย)

2483 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 80% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

2490 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 40 20% 80% ◊

สาขาวิชาการศกึษา และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพฒันาสงัคม)

16. วิทยาลยัพลงังานและส ิงแวดลอ้ม

2484 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 32 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2485 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 28 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

2486 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาเคม ีและหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

2487 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาชีววทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

2488 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 7 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวิชาจุลชวีวิทยา และหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

2489 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 11 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

และหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม)

หมายเหตุ 

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

◊ ตอ้งสอบวัดความรู้และความถนดัทางดา้นวชิาการและวชิาชพี ขัน้ต่ า 30% แตไ่มน่ ามาประมวลผล

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่ม ีGAT/PAT ไม่รบั

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 630/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

62/1 ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 

โทร. 086-4584365 , 043-602053 

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000101 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จํานวนรับ   6   คน 
รหัสสาขา 02800000102 สาขาวิชาพืชศาสตร์   จํานวนรับ   6   คน 
รหัสสาขา 02800000103 สาขาวิชาประมง จํานวนรับ   18  คน 
รหัสสาขา 02800000105 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จํานวนรับ   17  คน 
รหัสสาขา 02800000107 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร จํานวนรับ   20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
    ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ ์เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 631/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000104 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ   10   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภคชนาการ     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 632/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000106 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จํานวนรับ  13   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 633/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000108 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ   20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 634/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะบริหารศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000201 สาขาวิชาการจัดการ จํานวนรับ   6   คน 
รหัสสาขา 02800000202 สาขาวิชาการตลาด จํานวนรับ   12   คน 
รหัสสาขา 02800000203 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ  14   คน 
รหัสสาขา 02800000206 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวนรับ  10   คน 
รหัสสาขา 02800000205 บัญชีบัณฑิต จํานวนรับ   5    คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 635/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะบริหารศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000204 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จํานวนรับ  20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 636/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
รหัสสาขา 02800000301 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จํานวนรับ   64   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์  
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข หรือทางการพยาบาลหรือประกาศนียบัตรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา 
- หลักสูตรอนุปริญญาอ่ืน หรือปริญญาตรีในสาขาอ่ืนที่คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว  มีคุณสมบัติที่
สมควรที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  80 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 637/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
รหัสสาขา 02800000302 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จํานวนรับ   20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 638/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
รหัสสาขา 02800000303 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จํานวนรับ  20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์ -
คํานวณ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 639/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000401 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จํานวนรับ   11   คน 
รหัสสาขา 02800000402 สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จํานวนรับ   21   คน 
รหัสสาขา 02800000403 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จํานวนรับ   18   คน 
รหัสสาขา 02800000404 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวนรับ   10   คน 
รหัสสาขา 02800000406 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวนรับ   17   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบบั 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 640/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000405 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ   32   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 641/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000407 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
จํานวนรับ   25   คน 

รหัสสาขา 02800000408 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 

จํานวนรับ   25   คน 

รหัสสาขา 02800000409 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาอาชญ
วิทยาและการบริหารงานตํารวจ 

จํานวนรับ    9   คน 

รหัสสาขา 02800000410 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จํานวนรับ   13   คน 

รหัสสาขา 02800000411 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน 

จํานวนรับ   13  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
- ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเทียบโอน 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 642/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000412 นิติศาสตร์บัณฑิต จํานวนรับ   42   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์-คํานวณ 
หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 643/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000413 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จํานวนรับ   38   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 644/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000501 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร จํานวนรับ   13   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 645/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000502 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ   6   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 646/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000503 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จํานวนรับ   10   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียน ศิลป์-คํานวณ หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 647/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000505 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัติ 
จํานวนรับ   17   คน 

รหัสสาขา 02800000504 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวนรับ   15   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 648/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000506 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัติ 

จํานวนรับ   13   คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ - 
คํานวณ หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 649/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา     
รหัสสาขา 02800000601 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวนรับ   5   คน 
รหัสสาขา 02800000602 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ   29   คน 
รหัสสาขา 02800000603 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ   5   คน 
รหัสสาขา 02800000604 สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ   5   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
สอบวัดความรู้ทั่วไป                        รวม 50 คะแนน      
สอบความถนัดทางวิชาชีพครู             รวม 50 คะแนน      
สอบสัมภาษณ์                              รวม 100 คะแนน      ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมกําหนดการและห้องสอบ  
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th 
สอบข้อเขียน  (สอบวัดความรู้ทั่วไป , สอบความถนัดทางวิชาชีพครู) 
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบ  
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
2. ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร TCAS 62 รอบท่ี 3 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่           
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 650/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา     
รหัสสาขา 02800000605 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวนรับ   5   คน 
รหัสสาขา 02800000606 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวนรับ   5   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
สอบวัดความรู้ทั่วไป                        รวม 50 คะแนน      
สอบความถนัดทางวิชาชีพครู             รวม 50 คะแนน      
สอบสัมภาษณ์                              รวม 100 คะแนน      ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมกําหนดการและห้องสอบ  
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th 
สอบข้อเขียน  (สอบวัดความรู้ทั่วไป , สอบความถนัดทางวิชาชีพครู) 
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบ  
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
2. ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร TCAS 62 รอบท่ี 3 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 651/1043

กลับหน้าสารบัญ



กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  
 

 

ทีต่ั้ง 
  

 http://www9.si.mahidol.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
  
( ตาม pdf แนบทา้ย ) 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 652/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 653/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 654/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 655/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 656/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 657/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 658/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท ก าหนด  เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท และเข้าสอบวิชาสามัญ กบั สทศ. ตาม

หลักเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด ส าหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นดังนี้ 
 

น ้าหนักคะแนน 
ที่ใช้ในการคัดเลือก 

กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ 
เงื่อนไข 

กลุ่มสาระวิชา น ้าหนักคะแนน 
O-NET 0 % 
 

วิทยาศาสตร์  -  หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวชิา จะคิด
เพียง 5 กลุ่มสาระวชิานี้เท่านัน้ 
 ส าหรับผู้สมัครที่จะส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2561 รวมถึง
ผู้สมัครที่จะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จะต้องสอบ O-
NET ปีการศึกษา 2561 และคะแนนรวมต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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   
   ได้แก ่ความสามารถในการจบัใจความ   
   คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความ 
   เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างม ี
   วิจารณญาณ 
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 
เท่านั น 

 

* ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2561 และผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ไม่สามารถน าผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะน าผลการเรียนมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผา่นการสอบ O-NET 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 659/1043

กลับหน้าสารบัญ



ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์  

 

 

ท่ีตั้ง 

 54 ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว หรือกําลังศึกษาอยูชั้นปสุดทายในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และคาดวาจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 

2. อายุไมต่ํากวา 16 ป และไมเกิน 24 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 

3. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัครไมต่ํากวา 3.00 หรือเทียบเทา  

4. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง

วันสมัครแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 หรือเทียบเทา 

5. มีคะแนนการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

 วันศุกรท่ี10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

 หองประชุม ชั้น B1 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 

2. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) 

3. สําเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 

4. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 

5. สําเนาคะแนน GAT, PAT1 และ PAT2 

6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (เฉพาะกรณีท่ีผูสมัครมีชื่อ และ/หรือ นามสกุล ไมตรงกับ

สําเนาวุฒิการศึกษา) 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 02-1054669 ตอ 8475 
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คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

2. เ ป นผู ท่ี มี ค ะแนนสะสม เ ฉลี่ ย  (GPAX) ตั้ ง แต ชั้ น มั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  4  ถึ ง ชั้ น มั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  6  

ไมต่ํากวา 2.75   

3. ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ ไดแก วิชาวิทยาศาสตร วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชา

ภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา แตละวิชามีคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 20 และ คะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํา

กวารอยละ 25 

4. กรณีท่ีมีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญไมครบ ใหสงคะแนน GAT/PAT เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาดวย 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  

(บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ถนนแจงวัฒนะ อาคารบริหาร 2) 

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. ใบสมัคร 

2. รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

3. สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร จํานวน  2 ชุด พรอมท้ังฉบับจริง 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร จํานวน  2 ชุด  และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตาม

คําสั่งศาล) อยางละ 1 ชุด พรอมท้ังฉบับจริง 

5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี) 

6. เอกสารแสดงผลการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (ถามี)  

7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีตราประทับของโรงเรียน จํานวน 1 ชุด 

8. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 ภาคการศึกษาท่ี 1) จํานวน 1 ชุด 

9. หลักฐานการชําระเงิน 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

02-1054669 ตอ 8220 
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คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) 3.00 ข้ึนไป 

3. เปนผูท่ีมีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) ไมตํ่ากวารอยละ 30 และคะแนนผลการทดสอบ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ไมต่ํากวารอยละ 25 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

หองประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ  

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ท่ีถาย

มาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยเปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาทุกประเภท 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  

4. สําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) 

5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี) 

6. หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 

7. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา พรอมฉบับจริง 

7.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบรูณ (ปพ.1) 

7.2 ใบประกาศนียบตัร (ปพ.2) 

8. สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และสําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) 

การเตรียมตัวในวันสอบ 

1. ผูเขาสอบจะตองแตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเทานั้น มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ 

2. ใหงดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มน้ําเปลาได) หลังเวลา 20.00 น. เพ่ือเตรียมตรวจเลือด 

3. เตรียมคาตรวจรางกาย ประมาณ 1,000 บาท 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

064-585-5267 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมต่ํากวา 2.75  

2. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐาน ไดแก TOEIC, TOEFL, IELTS, MU-

TEST, TU-GET หรือ CU-TEP ใหผูสมัครยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณา (ถามี) ท้ังนี้ผลคะแนนตองมีอายุไม

เกิน 2 ป นับจากวันท่ีทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ  

3. ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ คือ วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชา

สังคมศึกษา แตละวิชาไมต่ําวารอยละ 20 และ คะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 25 หรือ ผลการสอบ 

GAT รหัส 85 ไมต่ําวารอยละ 20 PAT รหัส 72 ไมต่ําวารอยละ 20 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

 วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

หองประชุมใหญ ชั้น 14 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจฬุาภรณ 

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. ใบสมัคร 

2. แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

3. สําเนาทะเบียนบาน  

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. วุฒิการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.7 

6. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 

7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)  

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 064-5855285 
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มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
 

 

ทีต่ั้ง 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม กทม.  
2401/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  
Tel:  0 2558 6888 ต่อ 2121-4  Fax:  0 2558 6888 ต่อ 2117  Mobile: 061 4205641-4   
www.spu.ac.th   e-mail:  admissions@spu.ac.th 
 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี    
79 ถนนบางนา-ตราด ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000   
Tel:  0 3814 6123 ต่อ 3112-6  Fax:  0 3814 6011 www.east.spu.ac.th   e-mail:  spuc@east.spu.ac.th 
 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น    
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจนัทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000  
Tel:  0 4322 4111-8   Fax:  0 4322 4119    Mobile: 092 5374411  
www.khonkaen.spu.ac.th    e-mail : admissionskk@spu.ac.th 

 
คุณสมบัตเิฉพาะ 

1. ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูปี่สุดทา้ยของการศึกษา 
2. ไม่เป็นผูว้กิลจริต ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกไล่ออกเน่ืองจากถูกลงโทษทางวนิยัจากสถาบนัการศึกษาใดมาก่อน 
4. มีภูมิล าเนาท่ีพกัอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ซ่ึงมหาวทิยาลยัสามารถติดต่อได ้

เง่ือนไขต่างๆ ในการพจิารณาคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม  
1. หากผูส้มคัรขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือพบวา่ขอ้มูลไม่เป็นความจริง มหาวทิยาลยัจะตดัสิทธ์ิในการสมคัร โดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
2. หากผูส้มคัรคนใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไว ้จะถือวา่การสมคัรคร้ังน้ีเป็นโมฆะ 
3. หากผูท่ี้มารายงานตวัเขา้ศึกษาคนใดไม่ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
4. มหาวทิยาลยัถือวา่การรายงานตวัเขา้ศึกษาในคร้ังน้ีเป็นโมฆะ 
5. มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินให ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น  

 

 

ทีตงั 

 /  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  โทรศพัท ์ - -  

 

คุณสมบตัิเฉพาะ 

 ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
เร่ือง ก าหนดการรับสมคัรบุคคลเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบ TCAS) 

ประจ าปีการศึกษา 2562   

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มีความประสงคเ์ปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิต ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2562 (ระบบ TCAS) เขา้ศึกษาในคณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
คณะ/หลกัสูตร ทีเ่ข้าระบบ TCAS รอบ 3  รับตรงร่วมกนั 
1.เกณฑ์การรับ

2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี ๖ สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.2 เกรดเฉล่ีย (GPAX) ตามคณะและสาขา ดงัน้ี 

คณะ จบสาย ผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

GPAX 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3.00 
คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 
คณะสตัวแพทยศาสตร์ สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์ วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 
คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)         
สาขาวชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย)์          
สาขาวชิาการพยาบาลการผดุงครรภ ์

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

คณะพยาบาลศาสตร์(วชัรพล)          
สาขาวชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

คณะเทคนิคการแพทย ์(กาญจนบุรี)   
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

คณะเทคนิคการแพทย ์(วชัรพล)   
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

คณะสาธารณสุขศาสตร์(กาญจนบุรี)   
สาธารณสุขศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

คณะสาธารณสุขศาสตร์(บุรีรัมย)์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.50 

มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน
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2.คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1 ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การ  
    ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง/หรือผูอ่ื้น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรค 
    ต่อการศึกษาการปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
 2.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอยา่งถาวรต่อ
การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 2.4 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบวชิาชีพเวช
กรรม 
 2.5 มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 2.6 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง คือ 
 2.7 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
 2.8 ระดบัมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 
 2.9 มีความผิดปกติในการไดย้นิ คือ 
 2.10 มีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกวา่ 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ขา้ง 
 2.11 ความสามารถในการแยกเเยะค าพดู (Speech Discrimination Score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความ 
    ผิดปกติของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (Sensorineural Hearing Loss)  
 2.12 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้ผูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
  ทั้งน้ีส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคเม่ือทางมหาวทิยาลยัพิจารณาตดัสิน ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเป็นท่ีส้ินสุด  

 
 
 
 
 
 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
ส านกัประชาสมัพนัธ์และรับสมคัร  02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833 
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วทิยาลยัสันตพล

ทีตัง
เลขที 299/1 ถนนอุดร-สกล หมู่ที 4 ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 โทรศพัท์ 0-4232-3464

โทรสาร 0-4220-4263 Website: www.stu.ac.th E-mail Address: info@stu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะนิติศาสตร์

1. สํา เ ร็ จ การ ศึ กษ าไ ม่ ตํากว่ามัธย ม ศึกษ าต อน ป ล าย ห รื อค วาม รู้ เ ที ย บ เ ท่ าต าม ห ลักสูต ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสาํเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง หรือความรู้เทียบเท่า

2. ไม่เคยตอ้งโทษตามความพิพากษา เวน้แต่ในกรณีทีโทษนนัเกิดจากความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอืนซึงสงัคมรังเกียจ

คณะบริหารธุรกจิ
1. สํา เ ร็ จ การ ศึ กษ าไ ม่ ตํากว่ามัธย ม ศึกษ าต อน ป ล าย ห รื อค วาม รู้ เ ที ย บ เ ท่ าต าม ห ลักสูต ร ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสาํเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง หรือความรู้เทียบเท่า
2. ไม่เคยตอ้งโทษตามความพิพากษา เวน้แต่ในกรณีทีโทษนนัเกิดจากความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอืนซึงสงัคมรังเกียจ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สํา เ ร็ จ การ ศึ กษ าไ ม่ ตํากว่ามัธย ม ศึกษ าต อน ป ล าย ห รื อค วาม รู้ เ ที ย บ เ ท่ าต าม ห ลักสูต ร ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสาํเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง หรือความรู้เทียบเท่า
2. ไม่เคยตอ้งโทษตามความพิพากษา เวน้แต่ในกรณีทีโทษนนัเกิดจากความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอืนซึงสงัคมรังเกียจ

คณะศึกษาศาสตร์
1. สํา เ ร็ จ การ ศึ กษ าไ ม่ ตํากว่ามัธย ม ศึกษ าต อน ป ล าย ห รื อค วาม รู้ เ ที ย บ เ ท่ าต าม ห ลักสูต ร ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสาํเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง หรือความรู้เทียบเท่า
2. ไม่เคยตอ้งโทษตามความพิพากษา เวน้แต่ในกรณีทีโทษนนัเกิดจากความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอืนซึงสงัคมรังเกียจ
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มหาวทิยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย
มหาวทิยาลยั 

 
 

1. ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขท่ี 200 หมู่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก  ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะพยาบาลศาสตร์  

1.  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. และ ปวส.) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่
น้อยกว่า 2.50  

2.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน 
4.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง 

 
คณะเภสัชศาสตร์  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ  

2. ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ  

2. ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

4. ผ่านการทดสอบสุขภาพกายและไม่ตาบอดสี 
5. ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต  

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มี
คะแนนแต้มเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00  
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาอื่น ที่นอกเหนือจาก 3 คณะ ข้างต้น 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองฐานะ 
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2. ส าเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน 
4. เป็นผู้ไมม่ีโรคติดต่ออย่างแรง 
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรง 
6. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (รับตรง) หรือตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศได้ (สาขาจีนศึกษา และสาขาญี่ปุ่นธุรกิจ) 
8. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการบิน (สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน) 
9. ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ สายตาปกติไม่บอดสี การได้ยินของหูไม่ผิดปกต ิ(สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน) 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 

ทีต่ั้ง 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ตั้งอยูท่ี่ 70 หมู่ 4 ต าบลหนองบวั อ าเภภอเภมือง จงัหวดักาญจนบุรี 71190 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะครุศาสตร์ 

1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน ยกเว้น สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ตอ้งเภป็นผูส้ าเภร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกการเภรียนคณิต-วทิย/์ศิลป์-ค านวณ/คหกรรมศาสตร์ หรือ เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ(ปวช.) ดา้นคหกรรมศาสตร์โดยตรง 

2. หลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิต ทุกสาขาวชิาตอ้งมีผลการเภรียนเภฉล่ีย ดงัน้ี
2.1 ผลการเภรียนเภฉล่ีย 2.75 ข้ึนไปไดแ้ก่ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป
2.2 ผลการเภรียนเภฉล่ีย 2.50 ข้ึนไปไดแ้ก่ สาขาวชิาภาษาองักฤษ, สาขาวชิาภาษาไทย, สาขาวชิาเภทคโนโลยกีารศึกษาและ

        คอมพิวเภตอร์, สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั, สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ศึกษา และสาขาวชิาคอมพิวเภตอร์ศึกษา 
   2.3 ผลการเภรียนเภฉล่ีย 2.25 ข้ึนไป ไดแ้ก่ สาขาวชิาสงัคมศึกษา  
    2.4 ผลการเภรียนเภฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป ไดแ้ก่ สาขาวชิา พลศึกษาคณิตศาสตร์ 
3. ตอ้งมีคะแนนผลสอบความถนดัทางวชิาชีพครู (PAT 5)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน
2. สาขาวชิาภาษาจีน จะตอ้งมีสญัชาติไทยเภพื่อจดัท าหนงัสือเภดินทางไปประเภทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาขาวชิาดนตรี

ตอ้งมีทกัษะทางดา้นดนตรี 
2. GPAX ไม่จ ากดัผลการเภรียนเภฉล่ียสะสม
3. เภฉพาะผูส้มคัรหลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ ตอ้งมี GPAX รายวชิาภาษาองักฤษ 2.00 ขั้นไป

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน ยกเว้น สาขาวชิาโลจสิตกิส ์เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน หรอื เป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จะตอ้งมทีกัษะการเล่นกฬีาหรอืทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน

คณะวทิยาการจัดการการ
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน
2. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน หรอื เป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ(ปวช.)ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวิชาเภทคโนโลยอุีตสาหกรรม แขนงวชิาดา้นเภทคโนโลยอุีตสาหการ, สาขาวชิา
เภทคโนโลยอีุตสาหกรรม แขนงวชิาดา้นเภทคโนโลยเีภคร่ืองกล, สาขาวชิาเภทคโนโลยอีุตสาหกรรม แขนงวชิาดา้นเภทคโนโลยคีอมพิวเภตอร์
อุตสาหกรรม 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 671/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

1. ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง              
จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา  

2. การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในคณะดังต่อไปนี้ 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยกเว้น

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชา
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป  

3. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี              
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนเพ่ิมเติมดังนี้ 

 3.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป 
 3.2 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.3 ต้องมีผลคะแนน PAT5 
4. มีผลคะแนน O-NET  
5. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
6. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
     คณะครุศาสตร์ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

3. ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ  
4. มีผลคะแนน O-NET  
5. มีผลคะแนน PAT 5  
6. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
7. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 672/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

3. มีผลคะแนน O-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ มีผลคะแนน V-NET 
ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 

4. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีผลคะแนนเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 4.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 4.2 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ  
 4.3 ต้องมีผลคะแนน O-NET เท่านั้น 

 4.4 ต้องมีผลคะแนน PAT 5  
5. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

    คณะวิทยาการจัดการ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
3. มีผลคะแนน O-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมีผลคะแนน V-NET 

ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
4. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
3. มีผลคะแนน O-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมีผลคะแนน V-NET 

ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
4. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 673/1043

กลับหน้าสารบัญ



เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 20 20 20 - 20 20 120 ความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
เคมี วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 50 - - - 50 - 120 -
วิทยาการคอมพวิเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน (วิทย-์คณิตรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 12 หนว่ยกติ) 20 50 - - - 50 - 120 -
ชวีวิทยา วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 50 - - - 50 - 120 -
ฟสิิกส์ วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 50 - - - 50 - 120 -
สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 50 - 20 - 30 - 120 ความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 50 - - - 50 - 120 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 50 - - - 50 - 120 -
เทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน (วิทย-์คณิตรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 20 50 - - - 50 - 120 -
คณิตศาสตร์ หลักสูตรควบ 2 ปริญญา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 20 20 20 - 20 20 120 ความถนดัทางวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)

 (วท.บ. และ ค.บ.)
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 40 20 - - 20 20 120 -
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 20 20 20 - 20 20 120 ความถนดัทางวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT2)
คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และศิลปค์ านวณ 20 20 20 20 - 20 20 120 ความถนดัทางวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)

สาขาวชิา ระดบั แผนการเรียนที่รับ
ผลคะแนนสอบความถนัดเฉพาะ

วชิาชพี

 การรับนักศึกษาภาคปกต ิระดบัปริญญาตรี 

เกณฑ์การคัดเลอืก รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)

ประจ าปกีารศึกษา 2562

เกณฑ์การคัดเลอืก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 674/1043

กลับหน้าสารบัญ



  G
PA

X

  O
-N

ET
 , 

V-
NE

T 
, N

-N
ET

  P
AT

 5

  P
AT

 ว
ชิา

เอ
ก

  ส
อบ

ปฏ
บิตั

ิ

  ส
อบ

สมั
ภา

ษณ
์

  ผ
ลก

าร
เรีย

นร
าย

วชิ
าภ

าษ
าอั

งก
ฤษ

  ร
วม

สาขาวชิา ระดบั แผนการเรียนที่รับ
ผลคะแนนสอบความถนัดเฉพาะ

วชิาชพี

เกณฑ์การคัดเลอืก

ภาษาองักฤษ ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 40 20 - - 20 20 120 -
สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 40 20 - - 20 20 120 -
พลศึกษา ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 20 20 - 20 20 20 120 -
คอมพวิเตอร์ ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 40 20 - - 20 20 120 -
ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 40 20 - - 20 20 120 -
การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี ทกุแผนการเรียน 20 40 20 - - 20 20 120 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน (มีความถนัดทางด้านดนตรี) 20 20 20 - 20 20 20 120 -

ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน (มีความถนัดทางด้านดนตรี) 20 20 20 - 20 20 20 120 -

ภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

ภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การตลาด บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การเงินการธนาคาร บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -
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สาขาวชิา ระดบั แผนการเรียนที่รับ
ผลคะแนนสอบความถนัดเฉพาะ

วชิาชพี

เกณฑ์การคัดเลอืก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การบัญชี บช.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - 50 120 -
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

เทคโนโลยีพลังงาน ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ศป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การจัดการโลจิสติกส์ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

เรียนที่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การบัญชี บช.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -

การจัดการโลจิสติกส์ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 50 - - - 50 - 120 -
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มหาวทิยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ 
 

 

ที่ตั้ง 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัชัยภูมิ 167 หมู่ที ่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวดัชัยภูมิ 
รหัสไปรษณย์ี 36000 
 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
ศิลป์-ค ำนวณ หรือ ศิลป์-ภำษำ 
 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมธัยมศึกษำตอนปลำยสำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือสำยอ่ืนท่ีมีรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ อยำ่งนอ้ย 15 หน่วยกิต 
 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย มีจ ำนวนหน่วยกิตวิชำภำษำองักฤษ ไม่นอ้ยกวำ่ 9 หน่วยกิต 
 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือมีจ ำนวน
หน่วยกิต วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่นอ้ยกวำ่ 15 หน่วยกิต 
 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรศึ์กษา 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัขอ้บงัคบัสภำกำรพยำบำล 
 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรศิปละกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเพ่ือการพฒันาท้องถิ่น 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
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โครงการจัดตั้ งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุสาหกรรม  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ

โครงการจัดตั้ งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุสาหกรรม  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ

โครงการ จัดตั้ งคณะวิศวกรรมศาสต ร์และ เทคโนโลยี อุสาหกรรม  หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนอุสาหกรรมและวสิาหกจิ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ

คณะบริหารธุรกจิ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ

คณะบริหารธุรกจิ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ

คณะบริหารธุรกจิ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลกี 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ

คณะบริหารธุรกจิ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ตั้ง 
ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต  ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนน GAT หรือ V-NET หรือ N-NET

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต  ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนน GAT หรือ V-NET หรือ N-NET

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
3. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านศิลปะ
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
 3. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
 3. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านกีฬา 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
 4. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านศิลปะ 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 1.  GAT 70% 
 2. PAT5 30% 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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ที่ตั้ง 
 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
 5. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
 5. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านศิลปะ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 
 1. V-NET 100% หรือ 
 2. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 
 1. V-NET 100% หรือ 
 2. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 
 1. V-NET 100% หรือ 
 2. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (3+1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรอื 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 
 1. V-NET 100% หรือ 
 2. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
 5. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบดังกล่าวแลว้จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
 5. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาจีน และผ่านการทดสอบดังกล่าวแลว้จึงจะมีสิทธิเ์ข้าศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
 5. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ควรต  ากว่า 160 เซนติเมตร  เพศชาย ส่วนสูงไม่ควรต  ากว่า 165 เซนติเมตร 
 6. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบดังกล่าวแลว้จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
 5. ผู้ที ผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบดังกล่าวแลว้จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
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ที่ตั้ง 
 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 70%  
 2. PAT5 30%  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 1.  GAT 100% หรือ 
 2. V-NET 100% หรือ 
 3. N-NET 100% หรือ 
 4. คะแนนเฉลี ยสะสม 100% 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
 
ที่ตั้ง 
 340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 
คุณสมบัติเฉพาะคณะ 
 

คณะครุศาสตร ์
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (การศึกษาในระบบ) จากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย   

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 5.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 5.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 5.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 5.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

6. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 
  - สามารถปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษ และสามารถศึกษารายวิชา
ทั่วไปที่มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ 
 6.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  - รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 6.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
  -  รับผู้ส า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม ส ารวจ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เป็นต้น 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 
2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย    

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
      - รับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง  

2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย    

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคนิคการ      
สัตวแพทย์ 
                        - รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 5.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
                        - รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
                        - รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  - เกรดเฉลี่ยรายวิชาชีววิทยา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 692/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาการจัดการ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง  
2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย    

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
                        - รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่ม   
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 5.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
  - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย    

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 693/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา  

 2.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย   

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 5.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 5.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
 5.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 5.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่http://entrance.nrru.ac.th 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 694/1043

กลับหน้าสารบัญ



คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี  รอบรับตรงร่วมกัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี  จ านวน 18 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

20 
40 
 
 
 
 

10 
30 

การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 
2. สามารถปฏิบัติงานสอนใน
โรงเรียนเฉพาะทางด้านการศึกษา
พิเศษและสามารถศึกษารายวิชา
ทั่วไป ที่มีเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเข้าเรยีนรวมในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได ้
3. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 
 
 

10 
30 

คณิตศาสตร ์ 5 
 

1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือ
เรียนเน้นหนักทางดา้นคณติศาสตร์  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 
 
 
 
 
 

10 
30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 695/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 

10 
30 

เคม ี 10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1  (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)   
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

20 
30 
 
 
 
 
 

20 
30 

ชีววิทยา 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
 
 
 
  

20 
40 
 
 
 
 
 
 

10 
30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 696/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ดนตร ี 10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 
 
 

10 
30 

เทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

20 
40 
 
 
 
 

10 
30 

นาฏศิลปไ์ทย 10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
 
 
 
 
 
  

10 
50 
 
 
 
 
 

10 
30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 697/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

พลศึกษา 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

20 
40 
 
 
 
 

10 
30 

พุทธศาสนศึกษา 15 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 
 

10 
30 

ฟิสิกส ์ 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 

10 
30 

ภาษาไทย 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
 
 
  

10 
50 
 

 
 

10 
30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 698/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 29 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา) 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
5. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

5 
30 
 
 
 
 
 

20 
30 
 

15 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

20 
40 
 
 
 
 
 
 
 

10 
30 

ศิลปศึกษา 5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  หรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา
ทางด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
 
  

10 
50 
 
 
 
 

10 
30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 699/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

สังคมศึกษา 10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

10 
50 
 
 
 

10 
30 

อุตสาหกรรมศึกษา 15 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  หรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ก่อสร้าง โยธา สถาปตัยกรรม 
ส ารวจ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
โลหะ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างกล
โรงงาน เป็นต้น 
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่  
   - ภาษาไทย 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา) 
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 

20 
40 
 
 
 
 
 

10 
30 

หมายเหตุ    

 1. นักเรียนที่เลือกเรียนสาขาครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT5 
(ความถนัดทางวิชาชีพครู) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ไม่มีคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติการสอบคัดเลือก 

 2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เป็น 4 ปี ซึ่ง
หากมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสรจ็แล้ว ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาต้องยินยอมศึกษาตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามตารางการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 700/1043

กลับหน้าสารบัญ



ตารางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ล าดับที ่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 

1 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-

ภาษาไทย 
ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
หมายเหตุ   เรียนการศึกษาพิเศษ เป็นวิชาเอก (40 หน่วย
กิต) และเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท (30 หน่วยกิต) 

3 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
4 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาเคม ี ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาเคม ี
6 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 
7 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาดนตร ี ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
8 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

9 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
10 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา 
11 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
12 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส ์ ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส ์
13 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 
14 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา 
17 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา ครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตารางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
ล าดับที ่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี  

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
1 ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ (4 ปี)  สาขาวิชา

อุตสาหกรรมศลิป ์
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 16 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

เกษตรศาสตร ์ 10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6 สายคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียน
วิชาชีพกลุ่มเกษตรกรรม  
หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาทางด้านเกษตรกรรม 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
30 
 
 
 
 
 
 
 

50 
คหกรรมศาสตร ์ 10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    

ปีท่ี 6 สายคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ หรือส าเรจ็การศึกษา
ในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

20 
60 
 
 
 
 
 
 
 

20 

เคม ี 10 1. ส าเร็จการศึกษาอยู่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  
สายวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
 
 
 
 
 
  

70 
30 
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สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ชีววิทยา 10 1. ส าเร็จการศึกษาอยู่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  
สายวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
2. ค่าคะแนนเฉลีย่รายวิชา
ชีววิทยา   ไม่น้อยกว่า 2.50 
 
 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

20 
30 
 
 
 
 
 

25 
25 

เทคนิคการ       
สัตวแพทย ์

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

30 
40 
 
 
 
 

30 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 
 
 
 
 
 
 
 
  

15 
10 
 
 
 
 
 

50 
25 
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สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ฟิสิกส ์ 20 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

35 
55 
 
 
 
 
 
 
 

10 
ภูมิสารสนเทศ 15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   

ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

40 
40 
 
 
 
 

10 
10 

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
40 
 
 
 
 
 

40 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

20 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 
 
  

20 
30 
 
 

50 
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สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 

5 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
50 
 
 
 

30 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

20 
60 
 
 
 
 
 
 
 

20 

สถิติประยุกต ์ 10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
30 
 
 
 
 
 
 

50 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

20 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
 
 
 
 
 
 

100 
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สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า สาย
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร ์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)    
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - อังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
30 
 
 
 
 
 
 
 

50 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 40 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า สาย
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร ์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)    
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - อังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

40 
50 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 9 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

การพัฒนาสังคม 
 

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 
  

20 
30 
 
 

50 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 706/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ภาษาจีน 
 

8 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT7.4(ความ
ถนัดทางภาษาจีน) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET)  

10 
35 
 
 
 
 

45 
 

10 

ภาษาญี่ปุ่น 
 

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT7.3(ความ
ถนัดทางภาษาญี่ปุ่น) 
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

50 
30 
 

20 

ภาษาไทย 
 

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

25 
25 
 
 
 

25 
25 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

20 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 
2. ต้องมีความรู้ความสามารถใน
ทักษะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ คือ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับ
พอใช้   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 
  

20 
40 
 
 
 
 
 

20 
20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 707/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

20 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

50 
30 
 
 
 
 

 
20 

สารสนเทศศาสตร์
และ
บรรณารักษศาสตร ์

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

50 
50 
 

การจัดการโรงแรม 10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

25 
55 
 
 
 
 
 

20 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

30 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

25 
55 
 
 
 
 
 

20 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 708/1043

กลับหน้าสารบัญ



4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

รัฐประศาสนศาสตร ์
 

30 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
40 
 
 
 

40 
 

5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

นิติศาสตร ์
 

80 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ส าหรับนักเรียนสายศลิป์ภาษา)   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

40 
30 
 
 
 

30 
 
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 2 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ทัศนศิลป ์ 15 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
2. รับผู้ที่มีความบกพร่องทาง    
การไดย้ิน 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - อังกฤษ   
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT6 (ความ
ถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) 
5. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

10 
20 
 
 
 

30 
20 
 

20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 709/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

ออกแบบนิเทศศิลป ์ 15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - อังกฤษ   
3. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT6 (ความ
ถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

20 
30 
 
 
 

40 
 

10 
 

 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 6 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

การเงินและ      
การธนาคาร 
 

50 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  สาย
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ
สายศลิปะศาสตร์-คณติศาสตร์ 
หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

40 
30 
 
 
 

30 

การจัดการ 
 

60 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 
 
 
 
 
  

20 
30 
 
 
 
 

50 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 710/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

การจัดการ         
โลจสิติกส์และ    
โซ่อุปทาน 

50 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

15 
35 
 
 
 
 
 

20 
30 

การตลาด 40 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

25 
25 
 
 
 
 

25 
25 
 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

5 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
 
 

100 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 90 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  

20 
80 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 711/1043

กลับหน้าสารบัญ



8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

เศรษฐศาสตร ์
 

10 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
 3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

30 
40 
 
 
 
 

30 
 

9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

การบัญชี 
 
 

10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศิลป์ภาษา)  
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

40 
30 
 
 
 

30 
 

10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

นิเทศศาสตร ์
(กลุ่ม
สื่อสารมวลชน) 
 
 

20 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

20 
30 
 
 
 

25 
25 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 712/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

นิเทศศาสตร ์
(กลุ่มสื่อสาร
การตลาด 
และสื่อใหม่) 
 
 

30 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

20 
30 
 
 
 

25 
25 
 

 
11.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 4 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

เทคโนโลยีก่อสร้าง 
 

30 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 
6  หรือเทียบเท่า  หรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  หรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธา ก่อสร้าง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 

20 
80 
 

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

50 - แผน 1 ส าหรับนักเรียนท่ี   
ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   ทางสาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือ
สายศลิปศาสตร์-ค านวณ หรือ 
ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
   - ฟิสิกส์ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
30 
 
 
 

50 

- แผน 2 ส าหรับนักเรียนท่ี    
ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   ทางสาย        
ศิลปศาสตร์-ภาษา หรือ ส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 2 (ส าหรับสายศลิป์ภาษา) 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  

20 
30 
 
 

50 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 713/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

นวัตกรรมเซรามิกส ์ 25 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   หรือ 
ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่น ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ) 
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

70 
20 
 
 
 
 

10 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

15 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 
6  หรือเทียบเท่า  หรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
 

100 

หมายเหตุ    

 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  ต้องยินยอมศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตามตาราง
การปรับปรุงหลักสูตร  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 2 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ 

ตารางการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
ล าดับที ่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

1 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

2 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง 

 
12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

วิศวกรรม         
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

30 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  หรือ    
ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
ในทุกสาขาวิชา 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

20 
30 
 
 
 

50 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 714/1043

กลับหน้าสารบัญ



13. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

สถาปัตยกรรม 
 

20 - แผน 1 ส าหรับนักเรียนท่ี    
ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า   ทางสาย
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือ
สายศลิปศาสตร์-ค านวณ หรือ 
ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ก่อสร้าง โยธา สถาปตัยกรรม 
ส ารวจ เป็นต้น 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่น ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๑ (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๓๐ 
๔๐ 

 
 
 
 

๓๐ 
 

- แผน 2 ส าหรับนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
หรือเทียบเท่า   ทางสาย        
ศิลปศาสตร์-ภาษา หรือ ส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)   ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง โยธา 
สถาปัตยกรรม ส ารวจ เป็นต้น 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามญั ที่น ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ ๒ (ส าหรับสายศลิป์ภาษา) 
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
 

๓๐ 
๔๐ 

 
 
 
 

๓๐ 
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14. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
คะแนน ร้อยละ 

สาธารณสุขชุมชน 10 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า สาย
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร ์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)   
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ท่ีน ามาพิจารณา ได้แก ่
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - คณิตศาสตร์ 1 (ส าหรับสายวทิย์และศลิป์ค านวณ)  
   - ฟิสิกส์ 
   - เคมี 
   - ชีววิทยา 
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ONET) 

40 
30 
 
 
 
 
 
 
 

15 
15 
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สาขาวิชา สังเขปหลักสูตร และคุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา /         

รหัสสาขาวิชา 
หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 
การศึกษาปฐมวัย 
20301 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก 
การน าปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรสู่  การปฏิบัติ การจัด
ประสบการณ์ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
PAT5/ONET 
 

2. 
คณิตศาสตร์ 
20401 

ค.บ. 5 ปี 
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ใช้ในการเรียนการท างานและการเป็นครูท่ีดี 

ม. 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต           
หรือศิลป์–ค านวณ  
มี GPAX   ตั้งแต่3.00  ขึ้นไป 
 PAT5/ONET 

3. 
ดนตรีไทยศึกษา 
21501 

ค.บ. 5 ปี 
ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรู้ทางดนตรีไทย บนความหลากหลาย
เพื่อบูรณาการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
PAT5/ONET 

4. 
นาฏศิลป์ไทย 
21901 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50  ขึ้นไป  
มีความรู้ความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์หรือการแสดงทุกประเภทและ
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PAT5/ONET 

5. 
พลศึกษา 
22101 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการทาง  พลศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาพลศึกษาในโรงเรียน 
มีการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสาขา และมีการทดสอบ
ภาคปฏิบัติด้วย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50  ขึ้นไป 
PAT5/ONET 

6. 
ภาษาไทย 
22301 

ค.บ. 5 ปี 

ความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย  และ
วรรณกรรม การใช้เทคโนโลยี แสวงหาและถ่ายทอดข้อมูลคุณค่า
และความส าคัญของภาษาไทย สุนทรียภาพทางวรรณกรรมไทย 
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้ทางภาษาไทย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป 
PAT5/ONET  

7. 
ภาษาอังกฤษ 
22401 

ค.บ.5 ปี 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
PAT5/ONET 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
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ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา /         
รหัสสาขาวิชา 

หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

8. 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
22601 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป(ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก และดารา
ศาสตร์)ฝึกทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีค านึงถึงการพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตมี 
GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป           
 มีความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพครู 
PAT5/ONET  

9. 
สังคมศึกษา 
22801 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาสาระความรู้ เชิงบูรณาการทางด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์กับศาสตร์ทางการศึกษา ท้ังวิชาชีพครูและวิชาการ
สอนวิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อผลิตครูสังคมศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมี
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา
ในสถานศึกษาด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี 
GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

10. 
ฟิสิกส์ 
24801 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาชีพครู เพื่อน าไป
พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได ้

ม.6 หรือเทียบเท่า  
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
PAT5/ONET  

11. 
การประถมศึกษา 
25001 

ค.บ. 5 ปี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ ยวกับองค์ความรู้ทางศาสตร์การ
ปร ะ ถม ศึ ก ษา  คณิ ต ศ าส ต ร์  วิ ท ย า ศ า สต ร์   ภ า ษา ไทย 
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา 
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
PAT5/ONET  

 
12. 

 
พระพุทธศาสนา 
25101 

ค.บ.5 ปี 

ศึกษาสาระทางด้ านพระพุทธศาสนา  สั ง คมศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักพระพุทธธรรมโดยการเชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับหลักสังคมศึกษา ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี 
GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
PAT5/ONET  

13. 
จติวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว 
25603 

ศศ.บ.4 ปี 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิต เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่น สามารถท างานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
PAT5/ONET 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา /       

รหัสสาขาวิชา 
หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 1
. 
สถาปัตยกรรม                      
52006 

สถ.บ.5 ปี 

ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นสถาปนิกวิชาชีพท่ีได้รับการรับรอง
ปริญญา เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม(กส.)
จากสภาสถาปนิก สู่ชุมชนและท้องถิ่นตามปรัชญา
มหาวิทยาลัย 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ,  
ศิลป์ - ค านวณ , 
ปวช.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

2. 2
. 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
51802 

วท.บ.4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้งานวิจัย
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ และศึกษากระบวนการ
การสร้างงานทางด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
หรือ ปวช. สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ด้านศิลปะ ออกแบบ 

3. 3
. 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์                        
52302 

วท.บ.4 ปี 
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุม
อัตโนมัติ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน                 
ปวช. ช่างอุตสาหการทุกสาขา                       
ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์ 

4. 5
. 
เทคโนโลยีไฟฟ้า                     
52602 

วท.บ.4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า งาน
ระบบควบคุม การแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 
พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า การตรวจสอบการจัดการพลังงานไฟฟ้า 
และการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัย 

ม.6 หรือเทียบเท่า 
 

5. 6
. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
52702 

วท.บ.4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ
เครือข่าย (Network System) การจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) การออกแบบและพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ระบบฐานข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ 

ม.6, ปวช. ท่ีมีพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ 
 

6. 7
. 

เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 
53002 

วท.บ.4 ปี 
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการบริหาร ด้าน
วิศวกรรม ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและอื่น ๆ ใน
อุตสาหกรรม 

ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าทุกแผน 
การเรียน 

7. 9
. 
เทคโนโลยีอุตสาหการ             
53311 

ทล.บ.4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรูปแบบต่างๆ การ
วางแผน และควบคุมระบบการผลิต การจัดการในงาน
อุตสาหกรรมการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีคุ้มค่าและเหมาะสม
กับระบบการผลิตในยุคปัจจุบัน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน          
หรือ ปวช.ช่างทุกสาขาวิชา 

8. 1
0
. 

เทคโนโลยีอาคาร                    
53711 

ทล.บ.4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารการออกแบบอาคาร
เบื้องต้นการตรวจสอบอาคาร และแนวคิดเกี่ยวกับอาคาร
ประหยัดพลังงาน /เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน                    
หรือ ปวช.ท่ีมีพ้ืนฐานทางช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขา 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 719/1043

กลับหน้าสารบัญ



ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา / 
รหัสสาขาวิชา 

หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

9. 1
1
.

วิศวกรรมพลังงาน 
54519 

วศ.บ. 
4 ปี 

ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวกับ
ทางด้านพลังงานท้ังการอนุรักษ์พลังงานในระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารรวมถึง
ศึกษาหลักพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ 
และการประยุกต์ใช้เน้นการเรียนการสอนจากการปฏิบัติ
และฝึกงานจากสถานการณ์จริ ง  คุณวุ ฒิเมื่ อส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้ วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) เน้ือหา
รายวิชาในหลักสูตรน้ีได้รับการรับรองจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่ามีเน้ือหาครบถ้วน 
เทียบเท่ากับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะ
สอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตาม
กฎหมายได ้

ม.6 แผนการเรียนวิทย์– คณิต       
หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

10. 1
2
.

มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม 
54602 

วท.บ. 
4 ปี 

ผลิตบัณฑิตท่ีรอบรู้ด้านวิชามัลติมีเดียและมัลติมีเดียทาง
สถาปัตยกรรม เพื่อน าองค์ความรู้ ไปพัฒนางานด้าน
สถาปัตยกรรมและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์– คณิต,ศิลป-์
ค านวณ,ทุกสายหรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

11. 
เทคโนโลยี (ต่อเน่ือง) 
- การจัดการอุตสาหกรรม
53811

ทล.บ.2 ปี 

ศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ / กิจการทางด้าน
อุตสาหกรรม อันประกอบด้วยความรู้ด้านการบริหาร
บุคลากร, การเงิน การลงทุนและการบริหารระบบการ
ด าเนินกิจการทางอุตสาหกรรม 

ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

12. 
เทคโนโลยี (ต่อเน่ือง) 
- เครื่องกล
53911

ทล.บ.2 ปี 
ศึกษาเรียนรู้ ทักษะในการออกแบบด้านเทคโนโลยี
เครื่องกล  ท้ังไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์ บ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือกล 

ปวส. แขนงวิชาช่างยนต์เครื่องกล 
เครื่องกลเรือเครื่องจักรกลหนักหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

13. 
เทคโนโลยี (ต่อเน่ือง) 
- อุตสาหการ
54411

ทล.บ.2 ปี 

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ท้ัง
พลาสติกและโลหะ การประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ในกระบวนการผลิต / ในโรงงาน 

ปวส. ช่างอุตสาหกรรมการผลิต 
โลหะ  ช่างเชื่อมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

14. 

เทคโนโลยี (ต่อเน่ือง) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
54711

ทล.บ.2 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายได้ตามมาตรฐานสากล 
(SISCO) พัฒนาโปรแกรมออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็น
มาตรฐาน 

ปวส. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ (ควรมี
พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม 

 หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 720/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา /                   

รหัสสาขาวิชา 
หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 
การพัฒนาชุมชน 
30103 

ศศ.บ.4 ปี 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการพัฒนา กระบวนการพัฒนา
ชุมชน ศึกษาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

2. 
ดนตรีไทย 
30203 

ศล.บ.4 ปี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาดนตรีไทยมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  
และต้องมีทักษะทางดนตรีไทย 

3. 
ดุริยางคศิลป์ 
33910 

ศล.บ.4 ปี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติดนตรีตะวันตกประเภทต่างๆ ได้ อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจในสุนทรียะ และปรัชญาดนตรีตะวันตก มีเจต
คติต่อวิชาชีพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
และต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตก 

4. 
นาฏศิลป์และการละคร 
30803 

ศศ.บ. 4 ปี 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์และการละคร การประดิษฐ์
ท่าร า และการแสดงต่าง ๆ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  
และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และ
การแสดง 

5. 
นิติศาสตร์ 
30904 

น.บ. 4 ปี 
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแขนงต่างๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อบุคคล และสังคม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

6. 
ภาษาไทย 
31203 

ศศ.บ. 4 ปี 

ศึกษาเรื่องรู้ลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณกรรม 
รวมท้ังภาษาศาสตร์ ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย เพื่อน าไปใช้ในวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของ
สังคมและประชาคมอาเซียน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

7. 
ภาษาอังกฤษ 
31403 

ศศ.บ. 4 ปี 

เน้นองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ท าให้มีความรู้ลึกและรู้
รอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปประกอบอาชีพ เป็นครู/
อาจารย์หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ(มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ท้ังนี้ เป็นไปด้วย
ความสมัครใจของนักศึกษา) 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนกการ
เรียน โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4-5 
เทอม และแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

8. 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
31503 

ศศ.บ. 4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจและฝึกปฏิบัติงาน
ในภาคอุตสาหกรรมบริการธุรกิจการบิน และสายงานด้าน 
อื่น ๆ ทางธุรกิจ เป็นต้น 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

9. 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
31616 

รป.บ .4 ปี 

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และเทคนิคการบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและประเทศ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

10. 
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 
33802 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และ
การใชภู้มิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 721/1043

กลับหน้าสารบัญ



ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา /                   
รหัสสาขาวิชา 

หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

11. 
พัฒนาสังคมเมือง 
34003 

ศศ.บ. 4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองท่ีมีประสิทธิภาพการวาง
ผังเมือง การขยายตัวเมือง และการบริหารโครงการและงาน
ภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษามรดกท้องถิ่นและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

12. 
 

การออกแบบ 
34121 

ศป.บ.4 ปี 

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กราฟิกดีไซน์และการใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มีทักษะทางศิลปะและมีความคิด
สร้างสรรค์และต้องผ่านการทดสอบ
ด้านความรู้และด้านปฏิบัติขั้น
พื้นฐานตามมาตรฐานท่ีสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยฯก าหนด 

13. 
รัฐศาสตร์ 
33415 

ร.บ. 4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และ
ต่างประเทศ รวมถึงการเมืองท้องถิ่น และการเมืองภาค
พลเมือง 
 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

14. 
ภาษาจีนธุรกิจ 
33603 

ศศ.บ. 4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน เพื่อใช้ในสายงานธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า  เรียนรู้วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจของ
เจ้าของภาษา เพื่อช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน   

15. 
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 
33703 

ศศ.บ. 4 ปี 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ การจัดระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การ
บริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล และอื่ น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ
จัดการสารสนเทศ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 722/1043

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ล าดับที่ 
สาขาวิชา /           

รหัสสาขาวิชา 
หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 
เกษตรศาสตร์ 
10302 

วท.บ. 
4 ปี 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรในวิถีการพึ่งพาตนเองและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร แนวทางการประกอบอาชีพ 
- นักวิชาการเกษตรและนักส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
- ผูป้ระกอบการเกษตรกรรม 
- นักวิจัยด้านการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน             
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

2. 
คณิตศาสตร์ 
10402 

วท.บ. 
4 ปี 

ศึกษาหลักการคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ขั้นสูง ได้แก่ 
การวิเคราะห์และพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์ ระบบจ านวน 
จ านวนจริง จ านวนเชิงซ้อน พีชคณิต เรขาคณิต แคลคูลัส เพื่อ
ผลิตบุคลากรท่ีสามารถคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบศึกษา
ค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าไปประยุกต์ใช้ 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต, 
ศิลป์-ค านวณ,คณิต - อังกฤษ หรือสาย
อื่น ๆ ท่ีใกล้เคียง 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป 

3. 
คหกรรมศาสตร์ 
10502 

วท.บ. 
4 ปี 

ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย บ้านและครอบครัว เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการ และการประกอบธุ รกิ จ           
คหกรรมศาสตร์ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.
ทางด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรงและ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

4. 
เคมี 
10802 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาหลักการและทักษะปฏิบัติการด้านเคมี การใช้เครื่องมือ   
วิเคราะห์ขั้นสูง และความพร้อมในวิชาชีพเคมี เพื่อผลิตบุคลากร
ทางด้านเคมี เช่น นักเคมี นักวิจัย ครูอาจารย์ พนักงานวิเคราะห์
และควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการด้านสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต               
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

5. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ              
11302 

วท.บ. 4 ปี 

ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาได้หลายด้าน เช่น นักพัฒนาเว็บไซต์ 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาซอฟแวร์บนมือถือ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
และเครื่องแม่ข่าย และสามารถประกอบอาชีพ ด้านบริการ ซ่ึง
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน             
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

6. 
ฟิสิกส์ประยุกต์ 
13802 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาเน้ือหาทางวิชาฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ การท าปฏิบัติการ
การสร้างเครื่องมือ และท าวิจัยแบบบูรณาการเพื่อผลิตบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 723/1043

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

ล าดับที่ 
สาขาวิชา /           

รหัสสาขาวิชา 
หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

7. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11502 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
บนมือถือ การพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา เช่น โปรแกรมเมอร์  นักวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์  ผู้ดูแลระบบ  นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน     

8. 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
11802 

วท.บ. 4 ปี 

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแปรรูปอาหาร เทคนิคการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารรูปแบบใหม่ ๆ สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารโดยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีในยุค 4.0  
แนวทางการประกอบอาชีพ                                       
- ควบคุมการผลิต/คุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหาร                   
- นักวิชาการ/นักวิจัยทางอาหารหรือใกล้เคียง                                         
-  เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต                
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป                      
สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็น
อันตราย เนื่องจากต้องปฏิบัติงานกับ
อาหารและเครื่องจักร 

9. 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14002 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม พลังงาน
กับสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

10. 
สัตวศาสตร์                          
12402 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาด้านสัตวศาสตร์ พันธุศาสตร์ สุขศาสตร์สัตว์ โภชนศาสตร์
และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต
บุคลากรท่ีมีความสามารถและทักษะด้านสัตวศาสตร์  
ท่ีตอบสนองกับความต้องการของสังคม 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิตหรือ 
ปวช. สาขาเกี่ยวกับสัตวศาสตร์         

11. 
เทคโนโลยีการจัดการ
สุขภาพ 
12502 

วท.บ. 4 ปี 

เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในด้านการจัดการสถาน
บริการพยาบาล และการจัดการการบริบาลผู้สูงอายุ บุคลากร
ทางด้านการจัดการสุขภาพท่ีสามารถเป็นนักวิชาการสารธารณ
สุขท้ังในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน เจ้าหน้าท่ีประจ า
สถานบริการสุขภาพ และประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ดูแล
ผู้สูงอายุ  นักประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน             
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

12. 
เทคโนโลยีการจัดการ
การเกษตร 
12602 

วท.บ. 4 ปี 

ศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรการวางแผนการจัดการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยน าเทคโนโลยีมาผสมผสาน และ
ประยุกต์กับงานทางด้านการเกษตรอันจะน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาสังคม
อย่างมีคุณธรรม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน             
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

  
หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 724/1043

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

ล าดับที่ 
สาขาวิชา /           

รหัสสาขาวิชา 
หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

13. 

 
ชีววิทยา 
12902 
 

วท.บ. 4 ปี 

หลักสูตรเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย และกระตุ้นการคิด 
วิเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ในวิชาชีววิทยาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง หลักสูตรมีความตรงกับงานเพื่อรองรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ                          
1) นักวิจัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน              
2) บุคลากรทางการศึกษา                                                                   
3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
และจุลชีววิทยา ผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
 

14. 
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
13402 

วท.บ. 4 ปี 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ท่ีทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  

15. 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย 
13702 

วท.บ. 4 ปี 

ผลิตบัณฑิต ท่ีมี คุณธรรม จริ ยธรรม และการท า นุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้านแอนิเมชัน
และมัลติมีเดียมีความสามารถท างานกับผู้อื่นได้ รวมถึงการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าทางด้านการจัดการแอนิเมชันและ
มัลติมี เดีย รวมถึงการมีจิตส านึกและทัศนคติ ท่ีดี  ในการ
สร้างสรรค์งานแอนิเมชันและมัลติมี เดีย อาชีพท่ีสามารถ
ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ นักแอนิเมชันและ
มัลติมีเดีย นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบและ
พัฒนาเกม นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการ
ฝึกอบรมแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน นักเขียน
โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร ด้าน
แอนนิเมชันและมัลติมีเดีย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

16. 
วัสดุศาสตร์ 
13902 

วท.บ. 4 ปี 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนยีวัสดุท่ีครอบคลุมท้ัง พอลิเมอร์    
เซรามิก  นาโนเทคโนโลยี โลหะ และวัสดุเชิงประกอบ เพื่อ
รองรับให้นักศึกษามีความรู้ ท่ีครบวงจรตั้งแต่กระบวนการ
คัดเลือกวัตถุดิบ การสังเคราะห์ กระบวนการผลิต การศึกษา
คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ รวมถึงการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ 

ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 725/1043

กลับหน้าสารบัญ



  

คณะวิทยาการจัดการ 

 
  

 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา /         
รหัสสาขาวิชา 

หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 
นิเทศศาสตร์ 
41817 

นศ.บ.4 ปี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ 
การสื่อข่าว การเขียนข่าวหลักการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
การผลิตวัสดุกราฟิก กรณีศึกษาและการวิจัย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

2. 
การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
43303 

ศศ.บ.4 ปี 

ศึกษารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมตลอดจน
ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทางท่องเท่ียวท่ัวประเทศและ
ศึกษาดูงานโรงแรมชั้นน า รวมท้ังใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

3. 
เศรษฐศาสตร์ 
43314 

ศ.บ. 4 ปี 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ท้ังในระดับ
จุลภาคและมหภาค และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน   
และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์ 

4. 
บัญชีบัณฑิต 
43613 

บช.บ.4 ปี 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดท า
บัญชี และงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี 
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ภายใต้มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี
ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนประกาศ/ข้อบังคับของ
หน่วยงานราชการและองค์กรวิชาชีพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์ 

5. 
การจัดการ      
ทรัพยากรมนุษย์ 
43705 

บธ.บ.4 ปี 
ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เช่น การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหาคัดเลือกการบริหารค่าตอบแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

6. 
การจัดการทั่วไป 
43905 

บธ.บ.4 ปี 
ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นวิชาการจัดการและการน า
วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินงานธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

7. 
การตลาด 
44005 

บธ.บ.4 ปี 

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นทักษะทางการตลาดและ
ความรู้เกี่ยวกับระบบการตลาดสมัยใหม่  โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด  

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

8. 
การจัดการธุรกิจ   
ค้าปลีก 
44105 

บธ.บ 4 ปี 

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก 
หลักการค้าปลีกสมัยใหม่ การจัดการขายในธุรกิจค้าปลีก การจัดการ
จัดซ้ือในธุรกิจค้าปลีก การจัดการระบบปฏิบัติการหน้าร้านธุรกิจค้า
ปลีก และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ 
บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด(มหาชน) และบริษัท  ในเครือ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา  และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 726/1043

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา /         รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 
การจัดการธุรกิจ            
สายการบิน 
70105 

บธ.บ.  4 ปี 

มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจสายการบิน  มี
ความสามารถและทักษะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านธุรกิจสายการ
บิน มีความใฝ่รู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยและการบริการ  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

2. 
การจัดการโลจิสติกส์ 
70202 

วท.บ.  4 ปี 

หลักสูตรนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
การจัดการ การจัดหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง บรรจุภัณฑ์และ
การล าเลียงวัสดุ การกระจายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ ความปลอดภัย การจัดการคุณภาพ การบริการลูกค้า และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 
เป็นต้น 

ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน   
การเรียน 

3. 
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 
70320 

พทป.บ.4ปี 

หลักสูตรนี้เน้นศึกษาการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ โดยมีการคิดวิเคราะห์และรักษาโรคทางการแพทย์แผน
ไทย ด้านเวชกรรมแผนไทย   หัตถเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรม
แผนไทย และผดุงครรภ์แผนไทย มีการเทียบเคียงโรคทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อน าไปประกอบอาชีพได้ 

มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 

4. 
การสื่อสารผ่านสือ่ใหม่ 
70503 

ศศ.บ.4ปี 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทางด้านสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Media) การออกแบบ
เว็บ (Web Design) สื่อแบบผสม สื่ อทางโทรศัพท์เคลื่ อนท่ี  
(Mobile Media) รวมท้ังเทคโนโลยีบนระบบออนไลน์ (Online 
Technologies) การออกแบบบนระบบออนไลน์และเทคโนโลยี 
( Online Design and Technology) ก า ร อ อ ก แ บ บ ก ร า ฟิ ก 
(Graphic Design) ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทฤษฏีสื่อ
และการสื่อสาร (Media and Communication Theory) ดังน้ัน
หลักสูตรสาขาวิชาน้ี จึงสามารถท่ีจะสร้างและพัฒนาบุคลากรท่ี
รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดฝีมือแรงงานและ
วิชาชีพ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในทุกรูปแบบ ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงสาขาวชิา  และคณุสมบตัิเฉพาะของผู้สมัครในตารางขา้งต้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 727/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม 
สาขาวิชาที่ต้องเตรยีมอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบการปฏิบัติ 

 
1. 52006  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) 

1.1 ดินสอ HB,  2B 
1.2 ยางลบ 
1.3 กระดานรองเขียน 
1.4 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์  ขนาด A2 
 

2. 21501  สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ระดับปริญญาตรี 5ปี) 
1.1 มหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้  

 

3. 21901  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) 
3.1 ผ้านุ่ง 1 ผืน 

 

4. 22101 สาขาวิชาพลศึกษา (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) 
4.1 ชุดกีฬา 1 ชุด 

 

5. 30403  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
5.1 เตรียมปฏิบัติบทเพลงที่เลือก 1 บทเพลง  

(พร้อมทั้งถ่ายเอกสารบทเพลงที่บรรเลง น ามาให้คณะกรรมการจ านวน 4 ชุด) 
5.2  เตรียมปฏิบัติบันไดเสียงหรือบทเพลงจากคณะกรรมการทดสอบ 
หมายเหตุ  เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้  ได้แก่  เปียโน  ทูบา  และเครื่องกลุ่ม Percussion  

นอกเหนือจากนี้ผู้ทดสอบต้องน าเครื่องดนตรีมาเอง 
 

6. 30203  สาขาวิชาดนตรีไทย (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
6.1 มหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้  

 

7. 32610  สาขาวิชาการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
7.1 ดินสอวาดภาพ  
7.2  กระดานรองวาดภาพ 
7.3 กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์  ขนาด A3 
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8. 30803  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 

8.1 ผ้านุ่ง 1 ผืน  
 

9. 51802  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
9.1   ดินสอ HB,  2B 
9.2   ยางลบ 
9.3   กระดานรองเขียน 
9.4   กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์  ขนาด A2 
 

10.  13902  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) 
10.1 ปากกาน้ าเงิน 
10.2 ดินสอ 
10.3 ยางลบ 
10.4 ไม้บรรทัด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 92 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์   ต าบลประตูชัย        

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  เบอร์โทร 035-241196,035-276555 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขส าหรับผู้สมัคร ดังนี้

1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนดในหลักสูตร 
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
1.4 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) 5 ภาคเรียน หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะ 

1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) 
2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ านวนและคุณสมบัติเฉพาะ

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาญี่ปุ่น 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาไทย 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาอังกฤษ 17 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ประวัติศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
สหวิทยาการอสิลามเพื่อการพัฒนา 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาจีน 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศ์ิลป ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ศิลปะการแสดง 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า* 
ดนตรสีากล 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า** 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การปกครองท้องถิ่น 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ 
*ผู้สมัครในสาขาวิชาศิลปะการแสดง คุณสมบัติเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเท่าและมีความสามารถทางดา้นการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์สากล,การแสดงละคร)
**ผู้สมัครในสาขาวิชาดนตรีสากล คุณสมบตัิเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเท่า 1. สามารถเล่นเครือ่งดนตรีไดอ้ย่างน้อย 1 ชิน้หรอืสามารถขับรอ้งเพลงได้ 2. สามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีหรอืขับรอ้งบทเพลงพระราชนพินธ์ได้อย่างนอ้ย 1 เพลง
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 10 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
คหกรรมศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เกษตรศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เคม ี 10 ม.ปลาย สายวิทย-์คณิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ม.ปลาย สายวิทย-์คณิต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
จุลชีววิทยา 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีการผลติพืช 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต) 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ 10 ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมการจัดการ 10 
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช. 
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 10 
ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต)  หรือ 
ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง) 

 

 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการโลจิสติกส ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การตลาด 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การเป็นผูป้ระกอบการ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลกัสูตร) 

10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม ่
1 .  เป็ นหลักสู ตรปริญญาตรี  4  ปี 
หลักสูตรปฏิบัติการ  
2. ค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา 
70% นักศึกษาต้องช าระค่าบ ารุง
การศึกษา 30% (6,000 บาท) 
3. ภาคการศึกษาท่ี 1 กันยายน-
กุมภาพันธ์ (6 เดือน) และภาค
การศึกษาท่ี 2 มีนาคม-สิงหาคม 
(6เดือน) 
4. แต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นเรียน
ทฤษฎีท่ีมหาวิทยาลัย 3 เดือน และ
ปฏิบัติท่ีร้าน 7-ELEVEN บริษัทซพีี
ออลล์ 3 เดือน  
5. ระหว่างฝึกปฏิบัติการจะได้รับเบ้ีย
เลี้ยงและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน
เทียบเท่าพนักงานร้าน 7-ELEVEN 
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา  
หากส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน
บริษัทซีพีออลล์ และบริษัทในเครือ 
เป็นเวลา 2 ปี 
7. หากไม่ส าเร็จการศึกษาหรือพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องใช้
ทุนการศึกษาเต็มจ านวน 

30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

 
3. ก าหนดการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบ TCAS และช าระเงินค่าสมัครตามจ านวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยช าระ
เงินผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking โดยระบุเลขที่ใบแจ้งช าระเงิน 
หรือใบแจ้งช าระเงินที่มี QR Code ระบุตัวผู้สมัครที่ Bank Branch หรือ Counter Service (ภายในเวลา 23.00 น.
ของวันที่ 29 เม.ย. 62) โดยเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และระบุล าดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือก
สาขาวิชากับการช าระเงินค่าสมัครแยกอิสระจากกัน แต่สามารถช าระเงินเพ่ิมเพ่ือเลือกสาขาเพ่ิมได้ ซึ่งระบบอนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ ทั้งนี้ก าหนดการรับสมัครให้เป็นไปตามก าหนดการของ 
ทปอ.  
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4. ก าหนดการสอบคัดเลือก การตัดสินผลการสอบ 
4.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบ TCAS หรือท่ี www.aru.ac.th)    9 พฤษภาคม 2562  

 4.2. สอบสัมภาษณ์                    12 พฤษภาคม 2562  
 4.3. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา (ผ่านระบบ TCAS หรือท่ี www.aru.ac.th)       17 พฤษภาคม 2562 
 4.4. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา                 15 มิถุนายน 2562 
 4.5. เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
หมายเหตุ  
รายละเอียดการรายงานตัวและยนืยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.aru.ac.th ไดต้ัง้แต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
เป็นต้นไป 
 

5. ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ตามห้องที่ก าหนด 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
 

การพัฒนาชุมชนและสังคม ห้อง 223 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 123 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
ภาษาไทย ห้อง 122 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
ภาษาอังกฤษ ห้อง 113 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
ประวัติศาสตร ์ ห้อง 213 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
สหวิทยาการอสิลามเพื่อการพัฒนา ห้อง 214 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ภาษาจีน ห้อง 222 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร ์ ห้อง 125 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ ห้อง 212 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศ์ิลป ์ ห้อง 224 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ศิลปะการแสดง ห้อง 215 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ดนตรสีากล ห้อง 216 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ ห้อง 116B อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) 
การปกครองท้องถิ่น ห้อง 124 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์

ห้องประชุม 1 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คหกรรมศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์
เคม ี
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

จุลชีววิทยา 
เทคโนโลยีการผลติพืช 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมการจัดการ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 

ห้องอินทนิล 1 
อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 

ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
การจัดการโลจิสติกส ์
การจัดการ 
การตลาด 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
การเป็นผูป้ระกอบการ 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม ่
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลกัสูตร) 

 

 

 

 

***************** 
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กลับหน้าสารบัญ



1 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะครุศาสตร ์

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
15311100001 การศึกษาปฐมวัย 60 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ GAT และ PAT 5

20 

15311100002 คณิตศาสตร ์ 60 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวชิาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50
4. มีผลการทดสอบ O-NET
5. มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามญั / GAT / PAT 1 / PAT 5

10 

15311100003 เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 5

10 

15311100004 ชีววิทยาและวทิยาศาสตร์ทั่วไป 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามญั / GAT / PAT 2 / PAT 5

30 

15311100005 ภาษาอังกฤษ 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวชิาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนนขึ้นไป
4. มีความรักและศรัทธาในอาชพี และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบคุลิกภาพผิดปรกติอื่น อันจะเปน็อุปสรรและ

ก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบวิชาชีพ

30 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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กลับหน้าสารบัญ



2 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
15311100007 ภาษาไทย 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวชิาภาษาไทยไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 60 คะแนนขึ้นไป 

10 

 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
15312100001 การพัฒนาชุมชน 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการทดสอบ O-NET 

10 

15312100002 จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ 

15 

15312100003 จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) 40 15 

15312100004 จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 40 15 

15312100005 นิติศาสตร ์ 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ 

15 

15312100006 ทัศนศิลป ์ 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ 

15 

15312100007 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวชิาภาษาไทยไมต่่ ากว่า 1.80 

15 

15312100008 ภาษาอังกฤษ 75 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.75 
3. มีผลการทดสอบ O-NET 

25 

15312100009 รัฐประศาสนศาสตร์ 150 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

50 
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3 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 

15312100010 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 40 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ 

15 

15312100011 ศิลปะการแสดง 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดง 
3. ผู้สอบต้องเตรียมความสามารถมา 1 อย่าง เพื่อแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวนั 

สอบสัมภาษณ์  
4. มีผลการทดสอบ O-NET 

10 

15312100012 ดุริยางคศิลป ์ 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้หนึ่งชิ้น หรือสามารถขับร้องเพลงได้ 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
4. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ 

10 

 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 

15313100001 คหกรรมศาสตร์ 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการทดสอบ O-NET 

20 

15313100003 เทคโนโลยสีารสนเทศ (กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT 
 

13 

15313100004 เทคโนโลยสีารสนเทศ (กลุ่มวชิาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย) 
 

30 13 

15313100005 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / 9 วิชาสามัญ 

15 

15313100006 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทย์-คณิต 
ศึกษาวิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

2. ไม่มีปัญหาทางสายตาบอดสรีุนแรงทั้งสองข้าง 

10 
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4 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. มีผลการทดสอบ O-NET = 100 / GAT = 60 
5. มีผลการทดสอบ PAT 1 = 60 และ PAT 2 = 60 

 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 

15314100001 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทย-์คณิต หรือ 
ศิลป-์ค านวณ 

2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. มีผลการทดสอบ PAT 1 และ  PAT 2  

5 

15314100002 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 30 5 

15314100003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรืออยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT 
3. มีผลการทดสอบ PAT 1 และ  PAT 2 

5 

15314100004 เทคโนโลยีภูมทิัศน ์ 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขาวชิา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์ สายสถาปตัยกรรม 

หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 

20 
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5 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 

15315100002 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 60 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET/ GAT 
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 3 

20 

15315100004 เทคโนโลยวีิศวกรรมเคร่ืองกล 25 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ 
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 3 

10 

15315100005 เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 30 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80  
3. มีผลการทดสอบ O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ 
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 3 

4 

 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
15316100001 การจัดการการท่องเที่ยว 30 1. เป็นส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET 

10 

15316100002 การจัดการทั่วไป 120 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

20 

15316100004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 100 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการทดสอบ O-NET  
4. มีผลการทดสอบ PAT 1 / GAT 

30 
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รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
15316100005 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 40  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ O-NET  
 

10 

15316100006 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 40 10 

15316100007 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 40 10 

15316100008 การบัญช ี 80 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการทดสอบ GAT / PAT 1 

30 

15316100009 ธุรกิจดิจิทัล 40 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีผลการทดสอบ GAT / PAT 1 / O-NET 
4. รัก/สนใจ งานดา้นคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
5. มีสิ่งเหล่านี้เป็นของตนเองจะพิจารณาเปน็พิเศษ: ธุรกิจออนไลน์  Chanel บน You Tube เพจ 

หรือ Blog  ความช านาญในการแคสเกม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เขียนโปรแกรม 

15 

 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนรับ รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนรับ 
15318100001 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 120 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการทดสอบ O-NET  
4. มีผลการทดสอบ GAT  PAT 1 และ PAT 2 

20 

15318100002 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสขุศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ 

35 5 

15318100003 การจัดการสถานพยาบาล 35 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพืน้ฐานทางวทิย์-คณิต ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการทดสอบ O-NET  
4. มีผลการทดสอบ GAT  PAT 1 และ PAT 2 

5 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

ทีต่ั้ง 

เลขที ่80 ถ.นครสวรรค์  ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร 

1. หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 5  ป)

คุณสมบัติดานความรู  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทา 

จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 

          คุณสมบัติดานคุณลักษณะความเปนครู 

(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา

(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

(3) มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

ก.  เปนผูมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย

ข.  เปนผูเลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ค.  ไมเคยเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

(4) คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะตอไปนี้

ก.  มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู

ข.  มีจิตใจมุงม่ันพัฒนาท้ังตนเอง  ครอบครัว  และสังคม

ค.  ไมเคยมีประวัติเปนโรคจิต  โรคประสาท

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

(1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร , สาขาวิชาเคมี,  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชา

ฟสิกส ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

(2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

สายวิทยาศาสตร  หรือสายศิลปคํานวณ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

2.1  ระดับ ปริญญาตรี 4 ป

คุณสมบัติดานความรู 
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(1) ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50    

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

 (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

  (2)   มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้  คือ โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการ  เปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบรอย  

       2.2 ระดับ ปริญญาตรี  4 ป เทียบเขาศึกษา รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ใน

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป) 

คุณสมบัติดานความรู  

(1) ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา          

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

(1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

         3.1  ระดับปริญญาตรี 4 ป 

         คุณสมบัติดานความรู 

          (1)  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ในระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

          (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

         คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

          (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

      (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้  คือ โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการ  เปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

          (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

        คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

         (1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา  สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง   ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ  ปวช.ทุกสาขา  และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 
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       3.2  ระดับ ปริญญาตรี  4 ป เทียบเขาศึกษา รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ใน

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป) 

       คุณสมบัติดานความรู  

         (1) ตองเปนผูท่ีสําแร็จการระดับอนุปริญญาหรือ ป.วส. ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตร

เห็นชอบ         

         (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

       คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

         (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

         (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

         (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

       คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

         (1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีกอสรางและโยธา)    และ สาขาวิชา

การจัดการงานชางและผังเมือง   ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ชางกอสราง, ชางโยธา

,ชางเขียนแบบ, ชางสํารวจ, สถาปตยกรรม   และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

         (2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)    ตองเปนผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.  อิเล็กทรอนิกส, แมคคาทรอนิกส, ไฟฟา  และคุณสมบัติตาม

กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

      3.3  ระดับปริญญาตรี 2 ป ตอเนื่อง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

 ในระดับอนุปริญญา  ปวส.  หรือเทียบเทา  ทางชางอุตสาหกรรม เทียบเขาศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษา

ไมนอยกวา 2 ป) 

       คุณสมบัติดานความรู  

        (1)  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา          

        (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

        คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

        (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

        (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย   โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

        (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

       คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

        (1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานกอสราง (ตอเนื่อง)   ตองเปนผูท่ีสําเร็จ

การศึกษา  ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ทางดาน ชางกอสราง  ชางโยธา   สถาปตยกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
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        (2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง)     ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาใน

ระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา  ทุกสาขาวิชา 

4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)  หลักสูตรนิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) และ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)   

 4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป  

คุณสมบัติดานความรู 

           (1) ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50    

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

            (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

            (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

            (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

            4.2  ระดับปริญญาตรี 4 ป เทียบเขาศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ.)  รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเทียบเขา

ศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป) 

คุณสมบัติดานความรู  

            (1)  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา          

            (2 ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

            (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

            (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

            (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  
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เกณฑการคัดเลือก 

1. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 1.1 ใชคะแนน GAT และ PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในรอบ ดังน้ี 

-การสอบ GAT และ PAT ประจําป 2561 (กุมภาพันธ 2561) หรือ 

-การสอบ GAT และ PAT ประจําป 2562 (กุมภาพันธ 2562) 

 1.2 จะใชผลคะแนนสอบครั้งท่ีดี ท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะ

ประสานงานขอรับผลคะแนนของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มาประมวลผลการ

คัดเลือก ผูสมัครไมตองยื่นคะแนน GAT และ PAT มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 1.3 เกณฑคะแนนและคานํ้าหนักท่ีใชในการพิจารณาคัดเลือก ใชตามเกณฑแตละคณะท่ีรับเขาของมหาวิทยาลัย

กําหนด 

2. ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา (ปวส. ) หรือเทียบเทา 

 2.1 ใชผลการพิจารณาจากการสมัภาษณของคณะกรรมการสัมภาษณจากแตละสาขาท่ีเปดรับ 

 2.2 ผลการตดัสินของคณะกรรมการสัมภาษณของมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามถือเปนท่ีสิ้นสดุ 

องคประกอบวิชาและคาน้ําหนักของแตละคณะ/สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา รอยละคาน้ําหนัก 

 
GAT 

ความถนัด

ท่ัวไป 

PAT 1 

คณิตศาสตร 

PAT 2 

วิทยาศาสตร 

PAT 3 

ความถนัดทาง

วิศวกรรม 

PAT 5 

ความถนัดทาง

วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร      

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 

ปริญญาตรี 5 ป      

1.  สาขาวิชาภาษาไทย 20 30 30 - 20 

2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 30 30 - 20 

3.  สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 30 30 - 20 

4.  สาขาวิชาเคม ี 20 30 30 - 20 

5.  สาขาวิชาชีววิทยา 20 30 30 - 20 

6. สาขาวิชาฟสิกส 20 30 30 - 20 

7.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 20 30 30 - 20 

8.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 20 30 30 - 20 

9.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 30 30 - 20 

10.  สาขาวิชาสังคมศึกษา 20 30 30 - 20 

11.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 20 30 30 - 20 

12.  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน

ภาษาไทย 

20 30 30 - 20 

13.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป 20 30 30 - 20 
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14   สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 30 30 - 20 

15. สาขาพลศึกษา 20 30 30 - 20 

16. ดนตรีศึกษา 20 30 30 - 20 

17   สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ

แนว-คอมพิวเตอรศึกษา 

20 30 30 - 20 

18   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอรศึกษา 

20 30 30 - 20 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิขาวิทยาศาสตรการกีฬา 20 20 60 - - 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิขาการจดัการการกีฬา 20 20 60 - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาเคม ี 20 20 60 - - 

2.สาขาวิชาชีววิทยา 20 20 60 - - 

3.สาขาวิชาฟสิกส 20 20 60 - - 

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 50 30 - - 

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 20 40 40 - - 

6.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 40 30 30 - - 

7.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 20 10 70 - - 

8.สาขาวิชาสถิติศาสตรประยุกต 20 60 20 - - 

9.สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 20 20 60 - - 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 20 60 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร      

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 40 20 20 20 - 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการการผลิต) 

40 20 20 20 - 

3.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม) 

40 20 20 20 - 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการโลจสิติกส) 

40 20 20 20 - 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 746/1043

กลับหน้าสารบัญ



5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 40 20 20 20 - 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 40 20 20 20 - 

เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 40 30 30 - - 

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) 

40 30 30 - - 

3.สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง 40 30 30 - - 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 40 20 20 - - 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการการผลิต) 

40 20 20 - - 

3.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม) 

40 20 20 - - 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการโลจสิติกส) 

40 20 20 - - 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 40 20 20 - - 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 40 20 20 - - 

เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 40 30 30 - - 

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) 

40 30 30 - - 

3.สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง 40 30 30 - - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ) 100     

2.ภาษาไทย (แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) 100     

3.ภาษาอังกฤษ 100     

4.สารสนเทศศาสตร 100     

5.นาฎศิลปและการละคร 100     

6.ดนตรสีากล 100     

7.ดนตรีเทคโนโลย ี 100     

8.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 100     
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9.ภาษาจีน(ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ) 100     

10.ภาษาจีน(การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 2+1+1) 

100     

11.สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 100     

12.การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 100     

13.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 100     

ศิลปบัณฑิต  (ศล.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาศิลปกรรม  100     

2.สาขาวิชาวิจิตรศลิป 100     

คณะนิติศาสตร      

นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชานิติศาสตร 50 20 30 - - 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร      

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) ปริญญาตรี 

4 ป 

     

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 50 20 30 - - 

รัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1. สาขาวิชารัฐศาสตร 60 40 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ      

นิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชานิเทศศาสตร (แขนงการโฆษณาและ

การสื่อสารดจิิตอล) 

50 50 - - - 

2.สาขาวิชานิเทศศาสตร (แขนงประชาสัมพันธ

และการสื่อสารองคกร) 

50 50 - - - 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 60 40 - - - 

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาการบัญชี 60 40 - - - 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 
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1.สาขาวิชาการตลาด 60 40 - - - 

2.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 60 40 - - - 

3.สาขาวิชาการจัดการ 60 40 - - - 

4.สาขาวิชาบริหารการเงิน 60 40 - - - 

5.สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 60 40 - - - 

6.สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 100 - - - - 

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาการบัญชี 60 40 - - - 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาการตลาด 60 40 - - - 

2.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 60 40 - - - 

3.สาขาวิชาการจัดการ 60 40 - - - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร      

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.เกษตรศาสตร (แขนงพืชศาสตร) 20 20 60 - - 

2.เกษตรศาสตร (แขนงการประมง) 20 20 60 - - 

3.เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนง

เทคนิคการสัตวแพทย) 
20 20 60 - - 

4.เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนงการ

พยาบาลสัตว) 
20 20 60 - - 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 60 - - 

6. สาขาวิชาสัตวศาสตร 20 20 60 - - 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 20 20 60 - - 

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 20 20 60 - - 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 40 40 - - 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 20 40 40 - - 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสาร 

20 40 40 - - 

4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 20 40 40 - - 
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1.  การสมัครเขาศึกษา 

           เริ่มสมัครไดตั้งแตวันท่ี  17-29 เมษายน 2562 โดยใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครผานระบบ

ออนไลน ท่ีเวปไซต    www.rmu.ac.th    พรอมพิมพใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร  จํานวน  200 บาท

ผานธนาคารท่ีระบุในใบสมัคร   ภายในวันท่ี 17-29 เมษายน 2562 

 2.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสัมภาษณทุกสาขาวิชา 

ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผานระบบออนไลน  ท่ีเวปไซต    www.rmu.ac.th   หรือ ท่ีสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  วันท่ี  9 พฤษภาคม 2562 

3.  การสอบสัมภาษณ     

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะทําการสอบสัมภาษณทุกสาขาวิชา วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.  สถานท่ีสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยบัตรประจําตัวประชาชน 

และ Portfolio แฟมสะสมงาน มาแสดงในวันสอบดวย             

4.  การประกาศผลสอบสัมภาษณ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผูสอบผานการสัมภาษณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 โดยติดประกาศท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ 

ตรวจสอบผลการสอบผานระบบออนไลน  ท่ีเวปไซต www.rmu.ac.th  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   

5.  ประกาศรายช่ือผูยืนยันการเขาศึกษาผานระบบ  Clearing house  ท่ีเวปไซต www.rmu.ac.th  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 

 

6.  ผูผานการคัดเลือกชําระเงินยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาพิมพใบยืนยันการเขาศึกษาท่ีเวปไซต www.rmu.ac.th  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม นําไปชําระเงินผานธนาคารท่ีระบุในใบยืนยันการเขาศึกษา ภายในวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 

2562 

7.  การรายงานตัวสงหลักฐานการเขาศึกษา   

  นักศึกษาใหมทุกสาขาวิชาเขารับการรายงานตัว  พรอมสงหลักฐานเอกสารตาง ๆ ท่ีระบุไวทายประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และพิมพใบรายงานตัวเขาศึกษาท่ีเวปไซต www.rmu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาสารคาม ภายในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  

9.  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกคน  วันท่ี  3-6  

มิถุนายน  2562 

10.  เปดการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2562 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเปดการศึกษาภาคเรียนท่ี  1/2562    ตั้งแต   

วันท่ี  10 มิถุนายน  2562  เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  กุมภาพันธ 2562 

 

     

                                                

(รองศาสตราจารยนิรุต ถึงนาค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา  

 

 

ทีต่ั้ง 

 133 ถนนเทศบาล3 ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะครุศาสตร์ 

1. ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

2. มีความประพฤติเรียบร้อย 

3. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

4. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันาทั้งตนเอง ครอบครัวและสงัคม 

5. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง 

6. ไม่เป็นผูมี้บุคลิกภาคผิดปกติอ่ืนๆ อนัจะเป็นอุปสรรค และก่อใหเ้กิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู 

7. หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ตอ้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

8. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศึกษา ตอ้งมีเกรดเฉล่ียวชิาภาษาองักฤษ รวม 6 ภาคเรียน 

ไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ไดแ้ก่ สาขาวชิาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาองักฤษ, สาขาวิชาภาษามลาย,ู 

สาขาวชิาสงัคมศึกษา มีคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี 

1.1 ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 

1.3 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

1.4 มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันาทั้งตนเอง ครอบครัวและสงัคม 

1.5 ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง 

1.6 ไม่เป็นผูมี้บุคลิกภาคผิดปกติอ่ืนๆ อนัจะเป็นอุปสรรค และก่อใหเ้กิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู 

2. หลกัสูตรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ศิลปศาสตรบณัฑิต, ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต, รัฐศาสตรบณัฑิตและ 

นิติศาสตรบณัฑิต ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสาํเร็จการศึกษาระดบั ปวช. 
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คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

1.  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา มีคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี 

1.1 ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 

1.3 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

1.4 มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันาทั้งตนเอง ครอบครัวและสงัคม 

1.5 ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง 

1.6 ไม่เป็นผูมี้บุคลิกภาคผิดปกติอ่ืนๆ อนัจะเป็นอุปสรรค และก่อใหเ้กิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี ตอ้งมีเกรดเฉล่ียวชิาเคมี รวมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานทดแทน ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สาย

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ปวช.สาขาวิชาเคร่ืองกล ยานยนต์ เคร่ืองมือกลและซ่อมบาํรุง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  

เมคคาทรอนิกส์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม เทคโนโลยยีางและพอลีเมอร์ เช่ือมโลหะ และช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

4.1 ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์คาํนวณ หรือ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 

4.2 ต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

โทรคมนาคม และสาขาแมคคาทรอนิกส์ 

5. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) ตอ้งสําเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) ตอ้งสําเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสตัวศาสตร์ สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

8. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้ท่ี 1 – 7 ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

คณะวทิยาการจัดการ 

1. ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรเทียบโอน ตอ้งสาํเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

3. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี (เทียบโอน) ตอ้งสาํเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า 

สาขาวชิาบญัชี 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 753/1043

กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพจิารณาคัดเลือก

การศึกษาปฐมวัย 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.00

3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

การสอนอิสลามศึกษา 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และจบ

ชั้นอิสลามศึกษาไมต่ํากวาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.00

3. คะแนน O-NET  คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

การประถมศึกษา 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.00

3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

พลศึกษาและ

สุขศึกษา

1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  

ไมนอยกวา  2.00

3. คะแนน O-NET  คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

4. มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง  สมบูรณ

5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.00

3. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ   6 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.00

4. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.) 

คณะครุศาสตร
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ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ภาษามลายู

ภาษามลายู

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

การพัฒนาชุมชน

สารสนเทศศาสตร

ภาษาอาหรับ

ทัศนศิลปและการออกแบบ  

(แขนงออกแบบทัศนศิลป)

ทัศนศิลปและการออกแบบ  

(แขนงออกแบบกราฟฟก)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(รป.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

รัฐประศาสนศาสตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

(ร.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

การปกครองและกฏหมายมหาชน

นิตศิาสตรบัณฑิต

(นศ.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

นิติศาสตร

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. ใชคะแนน O-NET 

3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศิลปบัณฑิต

(ศล.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)
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วิทยาศาสตรทั่วไป  

คณิตศาสตร  

คอมพิวเตอรศึกษา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร

2. คะแนน O-NET

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร หรือ ปวช.สาขาเกษตรกรรม ชางอุตสาหกรรม และชาง

ยนตทุกสาขาวิชา  หรือ สาขาที่เก่ียวของ  

2. คะแนน O-NET สําหรับระดับ  ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

ฟสิกส 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร

2.  คะแนน O-NET

เคมี 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  

เฉพาะวิชาเคมีไมนอยกวา  2.00

3. คะแนน O-NET

ชีววทิยา

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร

สัตวศาสตร 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. ใชคะแนน O-NET 

3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

(แขนงวทิยาศาตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

(แขนงวทิยาศาสตรอาหารฮาลาล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สาย

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.00

3. คะแนน O-NET คะแนน GAT, PAT1 และ PAT5 (ความถนัดทาง

วิชาชีพครู) 

4. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป เพ่ิมเติม PAT2

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร

2. คะแนน O-NET

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร

2. คะแนน O-NET

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป
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วิทยาการคอมพิวเตอร 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตรหรือ  ศิลป - คณิตศาสตร หรือเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา

 10 หนวยกิต

2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชาง

ไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และสาขาแมคคาทรอนิกส

3. คะแนน O-NET

4. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

วิทยาการคอมพิวเตอร

 (เทียบโอน)

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ใชคะแนน  V-NET

3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. ใชคะแนน O-NET 

3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเทา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ

2. ใชคะแนน  V-NET

3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

วิทยาการธรุกิจสุขภาพ 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร -

คณิตศาสตร

2. คะแนน O-NET

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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นิเทศศาสตร

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

และสื่อดิจิทัล

การตลาด

การจัดการ

คอมพิวเตอรธรุกิจ

การตลาด  (เทียบโอน)

การจัดการ  (เทียบโอน)

คอมพิวเตอรธรุกิจ  (เทียบโอน)

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

การจัดการธรุกิจทองเท่ียว

การเงินการธนาคาร

ธรุกิจระหวางประเทศ

การจัดการการคาธุรกิจสมัยใหม

การจัดการธรุกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

บัญชี

บัญชี  (เทียบโอน) 1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเทาสาขาวิชาบัญชี   

2. ใชคะแนน  V-NET

3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

บัญชีบัญฑิต

(บช.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. ใชคะแนน O-NET 

3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

บริหารธุรกิจบณัฑิต

(บธ.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2. ใชคะแนน O-NET 

3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  ใชคะแนน  V-NET

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเทาสาขาวิชาอื่นๆทุกสาขา

2. ใชคะแนน  V-NET

3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

นิเทศศาสตรบัณฑิต

(นศ.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

บริหารธุรกิจบณัฑิต

(บธ.บ.)

ปริญญาตรี 4 ป

คณะวิทยาการจัดการ
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มหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
 

 

ท่ีตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขท่ี 41 หมู่ท่ี 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา 
ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับถนนรักศักด์ิชมูล อีกด้านหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเนื้อท่ี 720 ไร่ 3 งาน 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี https://www.rbru.ac.th/ 
 
คุณสมบตัิเฉพาะรอบ 3 

สาขาวิชา คุณสมบัติ 

คณะวิทยาการจัดการ 

การจัดการ กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การตลาด กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การเงินการธนาคาร กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การเงินการธนาคาร 3 ปีครึ่ง กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การบัญชี กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  

การท่องเที่ยว กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช. และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า ปวช.  
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คณะนิเทศศาสตร ์

การสื่อสารบูรณาการ - กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสัมภาษณ์ (1) ONET (2) GAT (3) PAT 6 (4) 9 วิชาสามัญ 
ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 

การสื่อสารมวลชน - กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสัมภาษณ์ (1) ONET (2) GAT (3) PAT 6 (4) 9 วิชาสามัญ 
ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) - กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00  
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสัมภาษณ์ (1) ONET (2) GAT (3) PAT 6 (4) 9 วิชาสามัญ 
ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะนิติศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต - จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- คะแนน O-NET (มี 5 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.๔ปี) 

สาขาวิชาที่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช.หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา 
ทรอนิกส ์

กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และสารสนเทศ 

กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

การพัฒนาชุมชน - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 
- หากมีประสบการณ์ทํากิจกรรมจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีคณุสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ดนตรี - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00 ( 5 ภาคเรียน) 

รัฐประศาสนศาสตร์ - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.25 ( 5 ภาคเรียน) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน) 
- มีความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเป็นอย่างดี 

ภาษาไทย - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน) 
- มีความสามารถพิเศษหรือเช่ียวชาญทักษะด้านภาษาไทยด้านใดด้านหน่ึง  

(วัดทักษะด้วยการสอบสัมภาษณ์) 
ภาษาจีน - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า 

- มีผลการเรียนรวมไม่ตํ่ากว่า 2.25 ( 5 ภาคเรียน) 
- ต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนน 60 คะแนนขึ้นไป 
- มีความประพฤติเรียบร้อย 

ทัศนศิลป์ - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 1.80 ( 5 ภาคเรียน) 
- มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่มีจาํนวนช้ินงานไม่น้อยกว่า 5 ช้ินงาน 

รัฐศาสตร ์ - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.80 ( 5 ภาคเรียน) 
- มี Portfolio โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า 

- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยีการเกษตร - กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า -  กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

-  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
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คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป ์
อัญมณีศาสตร์ 

กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบ 
- แขนงวิขาออกแบบกราฟิก 
- แขนงวิชาออกแบบ
เคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถิติประยุกต์ - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณติ หรือศิลป์-คาํนวณ 

- กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรอืศิลป์-คํานวณ (ต่อ) 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในระดับเบ้ืองต้นจากการสอบสัมภาษณ ์
คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET 

คหกรรมศาสตร์ - สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ 
- กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET 

เคมี - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้ทางเคมีในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์ 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET 

จุลชีววิทยา - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้ทางชีววิทยาหรือจุลชีววิทยาในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์ 
- คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET 

ชีววิทยา - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีความรู้ทางชีววิทยาในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์ 
คะแนนที่ต้องใช้ย่ืนประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET 
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คณะวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00 ( 6 ภาคเรียน) 
- สามารถรับจํานวนที่เกินแผนรับได้ทั้งหมด 

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรยีนวิทย์-คณิต,  
ศิลป์-คํานวณ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ 
- จบการศึกษาระดับ ปวช. ในแผนกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- มผีลการเรียน GPA ไม่ตํ่ากว่า 2.00 ( 6 ภาคเรียน) 

ภูมิสารสนเทศ - กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

คณะครศุาสตร์ 

การศึกษาปฐมวัย - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม
ศึกษา 

การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางสุขภาพกายและจิตใจ 
- ต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ทางด้านวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ  

พลศึกษา - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย และวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

สังคมศึกษา - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.00 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)  
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ภาษาไทย - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ศึกษา - กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 

คณิตศาสตร์ - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ
ศิลป์-คํานวณ) 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน ONET 

เคมี - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาเคมี, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 1 

ฟิสิกส ์ - จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มผีลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน) 
- มผีลคะแนน PAT 5 
- มผีลคะแนน GAT 
- มผีลคะแนน ONET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ 1 

  

รายละเอียดนอกจากนีศ้ึกษาเพิม่เติมได้ท่ีเวบ็ไซต์มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
https://www.rbru.ac.th 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา  
 

ที�ตั�ง 
 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา 
             1.  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
             2.  ไม่เคยเป็นคนวกิลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื1นซึ1 งสังคมรังเกียจ 
             3.  ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที1สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ในกรณีที1โทษนั:นเกิดจากความผิด 
อนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 
             4.  ไม่เคยถูกคดัชื1อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผดิทางวนิยั 
             5.  มีคุณสมบติัอื1นตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและหรือหลกัสูตรสาขาวชิาที1สมคัรเขา้ศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะคณะครุศาสตร์ 

 1. คุณสมบัติด้านคุณลกัษณะความเป็นครู 
          1.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ที1ที1ไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี 

            2.  มีร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี:  คือ โรคเรื: อน  วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้งใน
ระยะปรากฏอาการเป็นที1รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื:อรัง 
                     3.  มีความประพฤติเรียบร้อย   
                     4.  เป็นผูเ้ลื1อมใสในศาสนา และสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดว้ยความบริสุทธิ@ ใจ 
           5.  ไม่เคยเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี ไม่เคยมีประวติัความประพฤติเสื1อมเสียอยา่งร้ายแรง 

     2. คุณลกัษณะทางจิตใจ  
                  1.  มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู  
         2.  ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสาทขั:นรุนแรง 
           3.  ไม่เป็นผูมี้บุคลิกภาพผดิปกติอื1น ๆ อนัเป็นอุปสรรคและก่อใหเ้กิดความเสียหายในการ
ประกอบอาชีพครู 
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หลกัฐานที�นํามาวนัสอบสัมภาษณ์ 
 1. บตัรประชาชน 
 2. ใบแสดงผลการเรียน 
 3. วฒิุบตัร/เกียรติบตัร (ถา้มี) 
 4.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถา้มี) 
 การแต่งกาย : ชุดนกัเรียนโรงเรียนเดิม 
 สถานที�สอบสัมภาษณ์ : ดูจากเวบ็ไซต ์http://regis.skru.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาภาษาไทย 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาไทย) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาองักฤษ) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาสังคมศึกษา 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สังคม, 

คณิต 1, หรือ คณิต2) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาสังคมศึกษา (เรียน จ.สตูล) 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สังคม, 

คณิต 1, หรือ คณิต2) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 
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คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, สายคณิต-องักฤษ หรือสายวชิาที1เรียน

คณิตศาสตร์ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12หน่วยกิต 
2. มีคะแนน GPAX , ONET , GAT, PAT5, วชิาสามญั(คณิต 1) 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั�วไป 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. มีคะแนน GPAX , ONET , GAT, PAT2, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาองักฤษ, คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, 

ชีววทิยา) 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สังคม) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะครุศาสตร์/สาขาวชิาการศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วชิาสามญั(ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX ,  VNET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิาภาษาไทย 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี1ยกลุ่มทกัษะทาง

ภาษาองักฤษไม่ตํ1ากวา่ 2.50 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อธุรกจิบริการ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิาการพฒันาชุมชน  
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิาสวสัดิการสังคม 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, สายศิลป์-คาํนวณ 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาฟิสิกส์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 

วชิาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรมยาง 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 768/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาชีววทิยา 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย, สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

(อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื1นที1เกี1ยวขอ้ง) 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยุกต์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาเคมี 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาการจัดการสิ�งแวดล้อม 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
1. สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวทิยาศาสตร์– คณิตศาสตร์, แผนการเรียน

ศิลป์-คาํนวณ 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาการตลาด 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาการจัดการ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาการจัดการท่องเที�ยว 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, คณิต-องักฤษ และสายวชิาที1เรียน

คณิตศาสตร์ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

 

คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาการบัญชี 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX, ONET, วชิาสามญั(ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ,คณิต1 หรือ คณิต2) 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน VNET 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 770/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมการค้า 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ใชค้ะแนน GPAX, ONET หรือ VNET 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร/สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) เกษตรกรรม หรือสาขาที1เกี1ยวขอ้ง 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX, ONET 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX, VNET 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร/สาขาวชิาการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) ประมงหรือสาขาที1เกี1ยวขอ้ง 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร/สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต 
2. ใชค้ะแนน GPAX , ONET 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร/สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (การผลติพชื) 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร/สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (การผลติสัตว์) 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร/สาขาวชิาการผลติและการจัดการผลติภัณฑ์อาหาร 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรวฒิุ ม. 6 ใชค้ะแนน GPAX , ONET 
3. ผูส้มคัรวฒิุ ปวช./เทียบเท่า ใชค้ะแนน GPAX , VNET 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 771/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปกรรมศาสตร์/สาขาวชิาดนตรีไทย 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใชค้ะแนน GPAX , ONET หรือ VNET

คณะศิลปกรรมศาสตร์/สาขาวชิานาฏศิลป์และการแสดง 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใชค้ะแนน GPAX , ONET หรือ VNET

คณะศิลปกรรมศาสตร์/สาขาวชิาทศันศิลป์
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใชค้ะแนน GPAX , ONET หรือ VNET

คณะศิลปกรรมศาสตร์/สาขาวชิาการออกแบบ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใชค้ะแนน GPAX , ONET หรือ VNET

คณะศิลปกรรมศาสตร์/สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ตะวนัตก 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใชค้ะแนน GPAX , ONET หรือ VNET

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม/สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, คณิต-องักฤษ หรือสาํเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. ใชค้ะแนน GPAX

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม/สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการและระบบการผลติ 
1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต, หรือสาํเร็จการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. ใชค้ะแนน GPAX

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม/สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหการ 
1. สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบเท่า
2. ใชค้ะแนน ONET หรือ VNET

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 772/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 773/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 774/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 775/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 776/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 777/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 778/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 779/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 780/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 781/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 782/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
 
 
ทีต่ั้ง 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ตั้ งอยู่เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท.์ 021601111, 021601023, 021601380 โทรสาร. 021601262 Web Site : http://admission.ssru.ac.th/  E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th 
 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  14 สาขาวชิา ท่ีตั้ง อาคาร 22, 24, 25 และ 26 สอบถามการรับสมคัรติดต่อ  
ฝ่ายบริการการศึกษา ส านกังานคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 26 โทร. 02-160-1143 -5 (เบอร์ตรงคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ต่อ 12 – 13 
โทรสาร 02-160-1146  Website : http://www.sci.ssru.ac.th 
         สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ เบอร์ต่อสาขาวชิา 

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 4 โทร. 02 160-1082 
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อาคาร 24 ชั้น 2   โทร.02-160-1208-9  
3. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดบัสนธ์ิเฉียดเกษม อาคาร 25 ชั้น1 โทร. 02-160-1168   
4. สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์                 อาคาร 26  ชั้น 1  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 36 
5. สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์                อาคาร 26  ชั้น 2     ต่อ  5204   
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อาคาร 26  ชั้น 2         ต่อ 5109-10 
7. สาขาวชิาเคมี                               อาคาร 26   ชั้น 3                   ต่อ 5207  
8. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ               อาคาร 26  ชั้น 3     ต่อ 5105 
9. สาขาวชิาชีววทิยา                             อาคาร 26  ชั้น 4     ต่อ 5208 
10. สาขาวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม     อาคาร 26  ชั้น 4     ต่อ 5206 
11. สาขาวชิาคณิตศาสตร์สารสนเทศ      อาคาร 26  ชั้น 5    ต่อ 5205  
12. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์         อาคาร 26  ชั้น 5     ต่อ 5107-8  อาคาร 22 ชั้น 3   

                                                                                                                                             02 160-1159 
13. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ        อาคาร 26  ชั้น 5     ต่อ 5103 
14. สาขาวชิาสถิติประยกุต ์                อาคาร 26  ชั้น 5     ต่อ 5203  

           อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
       ภาคการศึกษาปกตขิองแต่ละสาขาวชิา  
                -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,000  บาท  และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เฉพาะนักศึกษาใหม่  13,050  บาท ยกเวน้ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 20,000  บาท และ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เฉพาะนกัศึกษาใหม่   
13,050 บาท  
       ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ละสาขาวชิา  
                -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 7,500  บาท ยกเวน้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ         
10,000  บาท   
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คณะวทิยาการจดัการ 
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต   (นศ .บ .) 5  แขนง  คือ   แขนงวารสารศาสต ร์   แขนงการประชาสัมพัน ธ์และ  
การส่ือสารองคก์ร  แขนงการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  แขนงวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  แขนงภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  
แขนงวชิาการตลาด  แขนงวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  แขนงวชิาการจดัการธุรกิจบริการ  แขนงวชิาการประกอบธุรกิจ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) คือ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (ศ.บ.)  คือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.)  คือ สาขาวชิาบญัชี 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ โทร. 02 160 1495, 02 160 1064 

 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.) 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชา  
การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย  สาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 
  สาขาวชิาอุตสาหกรรมการพิมพ ์มี 3 แขนงวชิา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารพิมพ ์ แขนงวชิาการออกแบบส่ิงพิมพ ์และแขนง
วชิาการจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ ์ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และแขนงวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 
 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และแขนง
วชิานวตักรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค ์

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร. 02 160 1435 ต่อ 14-26  และ 02 160 1438 ต่อ 14-26 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ  สาขาวิชาการจดัการสังคมและวฒันธรรม (มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการพฒันาสังคม                                            แขนง
วชิาการจดัการทางวฒันธรรม) 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(มี 3 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน  แขนงวชิาการบริหารรัฐกิจ  แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวชิา คือ  สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิานิติศาสตร์ 
 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (สท.บ.)  1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ (มี 2 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ แขนงวชิาสารสนเทศศึกษา) 
หมายเหตุ   1. สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00  และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 
    2. สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติท่ีเหมาะสมในการศึกษาทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 
และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
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   3. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ ร่างกายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทาง 
 4. สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกิน 21 ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่ 165 ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่นอ้ย
กวา่ 160 ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย ไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา และไม่เป็นผูพิ้การทางร่างกาย 
 5. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ ภาคเรียนละ 28,000 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติม อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700  บาท  

7. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติม อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวชิาการจดัการ
โรงแรมและธุรกิจท่ีพกั ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700  บาท 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ โทร. 02-160-1540 (สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ)  
02-160-1536 (สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั) 02-160-1305 (สาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ)  
02-160-1282 (งานบริการการศึกษา) 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ  
เคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์
ไทย) และศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร.02-160-1394 โทรสาร. 02-160-1393 
 
คณะครุศาสตร์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ สาขาวชิาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  และสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 14,500 บาท  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร.02-160-1061 ถึง 1062  โทรสาร. 02-160-1057  
 
วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 21,000 บาท 
 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) หลักสูตร 4 ปี 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 18,000 บาท 
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 02-160-1561 โทรสาร. 02-160-1562 หรือ www.ca.ssru.ac.th 
 
วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

อาคาร 37  วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (อาคารเหมวดีพิทกัษ)์  เลขท่ี 1 ถ.อู่ทองนอก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทุนมนุษยแ์ละองค์การ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (รบ.) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 2  แขวงวชิา 
การเมืองการปกครอง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
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 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 02-160-1182 , โทรสาร. 02-160-1184 http://www.cim.ssru.ac.th  
 อตัราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิเหมาจ่าย 15,500 บาท 
 
วทิยาลยันานาชาตศูินย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ เปิดรับหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business) และ สาขาวิชาผูป้ระกอบการธุรกิจ
ดิจิทลั (Digital Entrepreneurship Management)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  3 สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
(Tourism Management) สาขาวิชาการโรงแรม  (Hotel Management) มี  2 วิชาเอกคือ คือวิชาเอกการโรงแรม (Major Hotel 
Management) และ วชิาเอกธุรกิจภตัตาคาร (Major Restaurant Business) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร.034 -964-946 ต่อ 101,102 หรือ มือถือ 082-5601365 โทรสาร 034-964-945 
http://www.ssruic.ssru.ac.th หรือ Facebook: Information-ssruic 

อตัราค่าธรรมเนียม  ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท ยกเวน้ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวชิา 
ผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท   
ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท 
 
วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เปิดรับหลกัสูตร 3 หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  2 สาขาวชิา คือ  

-  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ภาคเรียนละ 25,000 บาท  
แขนงวชิาการดูแลสุขภาพและความงาม 
แขนงวชิาการดูแลสุขภาพเด็ก 
แขวงวชิาการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

-  สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ภาคเรียนละ 30,000 บาท 
2.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวชิา คือ  
        -  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ภาคเรียนละ 30,000  บาท   
3.    หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวชิา คือ  
        - สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ 25,000 บาท  
4.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน (พจ.บ.) หลกัสูตร 6 ปี 1 สาขาวชิา คือ  
        - สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน ภาคเรียนละ 65,000 บาท  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 034-773-905 โทรสาร. 034-773-903 

 
วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม  

วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดันครปฐม 111/3 
หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  

เปิดรับหลกัสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 2 สาขาวชิา คือ 
1. สาขาวชิาศิลปะภาพยนตร์ 
    - แขนงวชิาการสร้างภาพยนตร์  
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    - แขนงวชิาศิลปะการแสดงประยุกต์ 
2. สาขาวชิาการสร้างสรรค์และส่ือดจิทิลั  
    - แขนงวชิาการออกแบบดจิทิลั 
    -  แขนงวชิาการการตลาดดจิทิลั 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 034 964 918  หรือ www.sisa.ssru.ac.th   
อตัราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวชิา   
นกัศึกษาไทย  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 30,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,000  บาท   
นกัศึกษาต่างชาติ   เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 50,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,000  บาท  
ภาคฤดูร้อน                 เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,000 บาท  

 
วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดันครปฐม ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนธุรกิจ 5 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง  
แขนงวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 สามารถดูรายละเอียด เพ่ิม เติมได้ท่ี  http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034 -964-917 , 087-6625744, 091-5015357 อัตรา
ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท หลกัสูตรนานาชาติ 
(International Program)      ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 17,500 บาท 
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th  โทร. 034-964-917  อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท  
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 042-129556  อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท   
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม  ต าบลหงาว  อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 มีการจดัการเรียนการสอน  
ดงัน้ี 
 ระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
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 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
หมายเหตุ  -     หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์  อตัราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรียนละ 15,000  บาท  
ภาคพิเศษ 14,000 บาท  

- หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  อตัราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาละ  14,500  บาท  

- หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการคุณภาพและรัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  12,000 บาท  
  สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่http://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 077-813308    
 
อตัราค่าธรรมเนียม 

3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ระดบัปริญญาตรี 13,250  บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 5,850 บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยันานาชาติ ระดบัปริญญาตรี 4,350 บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวชิาบริหารงานต ารวจ ระดบัปริญญาตรี 6,000 บาท 
3.5 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวชิานวตักรรมการคา้ระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) ระดบัปริญญาตรี 5,350 บาท 
3.6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าวิทยาลัยโจลิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(หลกัสูตรนานาชาติ) 2,200 บาท 
3.7 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ ระดบัปริญญาตรี 10,200 บาท 
3.8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาต่อภาคเรียน  ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย 14,500 - 30,000 บาท(หลกัสูตรปกติ) 
3.9 ค่ าธรรม เนี ยมก าร ศึ กษ าส าห รับ นั ก ศึ กษ าต่ อภ าค เรี ยน   ค่ าใช้ จ่ ายแบบ เห มาจ่ าย  25,000  - 50,000  บ าท  

(หลกัสูตรนานาชาติ) 
3.10 เฉพาะหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียน

จิน สาธารณรัฐประชาชนจีน คนละ 3,000 บาท 
3.11 ค่าเอกสารและต าราประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 500 บาท รวม 3 ภาคเรียน 

ของการศึกษา 

หมายเหตุ :   *** มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
      *** นกัศึกษาตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมการศึกษาในวนัรายงานตวัเขา้ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 788/1043

กลับหน้าสารบัญ



คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผูส้มคัรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต มีคุณสมบติัตามหลกัสูตรดงัน้ี  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผูส้มัครตอ้งส าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 
 2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-
ค านวณ หรือศิลป์-ภาษา หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-
ค านวณ หรือกรณีวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่าตอ้งมีหลกัฐาน ประสบการณ์ดา้นคหกรรมศาสตร์ 
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต 
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือ
องักฤษ-คณิต หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 6. สาขาวชิาสถิติประยกุต ์และสาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผน
วทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
                 ทุกหลกัสูตรต้องเป็นผู้ทีม่สุีขภาพแข็งแรง ร่างกายไม่พกิาร และไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียน การศึกษา 
 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. ผูส้มคัรสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จะตอ้งเรียนแผนการ
เรียนสายวทิย ์– คณิตเท่านั้น 

2. ผูส้มคัรสาขาวชิาอุตสาหกรรมการพิมพ ์ 3 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาเทคโนโลยีการพิมพ ์ และแขนงวชิาการออกแบบ
ส่ิงพิมพ ์ และแขนงวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ ์นกัศึกษาตอ้งไม่ตาบอดสี 

3. ผูส้มคัรสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย ใหน้ าใบคะแนนสอบ PAT6 มาในวนัสมัภาษณ์ 
4. ผูส้มคัรสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นกัศึกษาตอ้งไม่ตาบอดสี และใหน้ าใบคะแนน PAT4 หรือ 

PAT6 มาในวนัสมัภาษณ์ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผูส้มคัรท่ีเลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 

2. ผูส้มคัรท่ีเลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ 
ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติท่ีเหมาะสมในการศึกษาทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 
และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
 4. สาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกิน 21 ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่ 165 ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่ 160 
ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย ไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา และไม่เป็นผูพิ้การทางร่างกาย 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1. สาขาวชิาดนตรี 

1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษาสาขาวชิาดนตรี มีทศันคติท่ีดีต่องานดนตรี 
1.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกท่ีเลือก ดงัน้ี 

                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีไทย หรือขบัร้องเพลงไทยได ้
                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีสากล หรือขบัร้องเพลงสากลได ้

1.4 ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเคร่ืองดนตรี 
2. สาขาวชิาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการละคร) 

2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
2.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง มีทศันะคติท่ีดีต่องานศิลปะการแสดง 
2.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกท่ีเลือก หรือมีความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงดงัไปน้ี 

- มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาท 
เป็นตวัละครต่าง ๆ ได ้รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรือ พดูสุนทรพจน์ต่อหนา้สาธารณชน 

-  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานดา้นนาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงพ้ืนเมือง 4 ภาค ร าหรือระบ าชุดต่างๆ 
-  มีความรู้  ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานดา้นนาฏศิลป์สากล เช่น การเตน้พ้ืนเมืองตะวนัตก บลัเล่ต์ (ท่ีสามารถ

เรียนต่อบลัเล่ตข์ั้นสูงได)้  แจ๊สดานต ์ โมเดิร์น ดานซ์ หรือการเตน้ร่วมสมยั 
-  มีความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ มีทกัษะทางดา้นศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพ่ือการ

แสดงได ้อาทิ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหนา้ หรือสามารถสร้างสรรคง์านอนัเป็นองคป์ระกอบของ
การแสดงอ่ืนๆ ได ้

3. สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย, การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวชิาจติรกรรม 
3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
3.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษา วชิาวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์และมีทศันคติท่ีดีต่องานศิลปะ 
3.3 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจดัองค์ประกอบศิลป์

หรือการออกแบบ เป็นตน้ 
 
คณะวทิยาการจดัการ   
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.50 ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
คณะครุศาสตร์ 
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
               2. ผูส้มคัรทุกแขนงวชิาจะตอ้งมีเกรดเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 2.50 ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
              3. ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ และความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาเอกท่ีเลือก 

4. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
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วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
  1.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต,สายศิลป์-ค านวณ,สายศิลป์-ภาษา เท่านั้น 
  1.2 ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
  1.3 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ และสถาปัตยกรรม 
 2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานก่อสร้าง 
  1.1 ผู ้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือต้องส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  1.2 ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 
วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.00 ในระดบัมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด ตอ้งเป็นผูศึ้กษา  

ในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์ค านวณเท่านั้น 
 
วทิยาลยันานาชาต ิศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉล่ียภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 2.00 ข้ึนไป ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.00 ในระดบัมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถท่ีสอดคลอ้งกับวิชาเอกท่ีเลือก หรือมีความสามารถด้านใด 

ดา้นหน่ึง เช่น ด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์และส่ือดจิทิลั  การออกแบบดจิทิลั และ การตลาดดจิทิลั 
3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  

 
วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรมีคุณสมบัติตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ  
**ดูรายละเอยีดที ่www.ahs.ssru.ac.th 

1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
1.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- คณิต 
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  
-  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

แขนงวชิาการดูแลสุขภาพและความงาม 
แขนงวชิาการดูแลสุขภาพเด็ก 
แขวงวชิาการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

- สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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2.1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์– คณิต     
2.2 สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์– คณิต หรือ สาย

ศิลป์ภาษา 
2.3 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์**ใช้คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับ 
            4.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- 
คณิต 
 
ผู้ทีส่มคัรเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

3.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- คณิต 
3.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

 
วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตร ตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.50  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่เป็นโรค 
ท่ีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 

2. สาขาวิชา Logistics Management (International Program) เกรดเฉล่ียภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ข้ึนไป ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 

ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่น้อยกวา่ 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 

ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรค
ทางการศึกษา 
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 

1. ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็น 
อุปสรรคทางการศึกษา 

2. ผูส้มคัรท่ีเลือกสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ มีใจรักงานบริการ  
ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
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หลักสูตร จ ำนวนรับ

สำขำวิชำ รอบ 3 71 72 73 74 75 76 77-83

คณะครุศำสตร์
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ภาษาไทย 9 2.50 20 30 30

ระดับปริญญาตรี 5  ปี ภาษาอังกฤษ 9 2.50 20 30 30

คณิตศาสตร์ 9 2.50 20 30 30

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 9 2.50 20 30 30

การศึกษาปฐมวัย 9 2.50 20 30 30

สังคมศึกษา 9 2.50 20 30 30

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา 9 2.50 20 30 30

63

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 30 2.00 10 10 30 40

เคมี 11 2.00 สายวิทย์-คณิต

คณิตศาสตร์สารสนเทศ 10 2.00 สายวิทย์-คณิต, คณิต-อังกฤษ

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 10 2.00 สายวิทย์-คณิต

ชีววิทยา 10 2.00 สายวิทย์-คณิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 2.00 สายวิทย์-คณิต

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 15 2.00 สายวิทย์-คณิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 32 2.00

ฟิสิกส์ประยุกต์ 5 2.00 สายวิทย์-คณิต

เทคโนโลยีชีวภาพ   10 2.00 สายวิทย์-คณิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 2.00

สถิติประยุกต์ 10 2.00

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 32 2.00 20 30 30

นิติวิทยาศาสตร์ 11 2.00 สายวิทย์-คณิต

230

ตำรำงแสดงจ ำนวนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

รอบ 3 กำรรับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ

รวมคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รวมคณะครุศำสตร์

GPAX
แผนกำรเรียนท่ีใช้สมัคร

วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PATค่ำน  ำหนัก
 GAT

รวมค่ำ
น  ำหนัก 

PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 793/1043

กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตร จ ำนวนรับ

สำขำวิชำ รอบ 3 71 72 73 74 75 76 77-83
GPAX

แผนกำรเรียนท่ีใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PATค่ำน  ำหนัก
 GAT

รวมค่ำ
น  ำหนัก 

PAT

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต การบริหารทรัพยากรอาคาร 10 2.00

การจัดการอุตสาหกรรม 5 2.00

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   10 2.00 สายวิทย์-คณิต 10 10 30 40

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 15 2.00

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 5 2.40

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 2.00

           - การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           - นวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์

การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 15 2.00

เทคโนโลยีไฟฟ้า 50 2.00

           - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

           - เทคโนโลยีพลังงาน 

อุตสาหกรรมการพิมพ์ 10 2.00

          - เทคโนโลยีการพิมพ์

          - การออกแบบส่ิงพิมพ์

          - การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 2.20 สายวิทย์-คณิต 15 15 20 35

160
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   10 2.00 10 10 30 40

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 8 2.00 50  

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 2.00 50

ภาษาญ่ีปุ่น 5 2.00 50 10 10

ภาษาจีน 8 2.00 50 10 10

ภาษาไทย 5 2.00 50

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 20 2.00 50

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 14 2.00 50

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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หลักสูตร จ ำนวนรับ

สำขำวิชำ รอบ 3 71 72 73 74 75 76 77-83
GPAX

แผนกำรเรียนท่ีใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PATค่ำน  ำหนัก
 GAT

รวมค่ำ
น  ำหนัก 

PAT

สารสนเทศศาสตร์ 

            - ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 10 2.00

            - สารสนเทศศึกษา 10 2.00

การจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

            - การจัดการพัฒนาสังคม 10 2.00

            - การจัดการทางวัฒนธรรม 10 2.00

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 

            - การปกครองท้องถ่ิน 10 2.00 30 20 20

            - การบริหารรัฐกิจ 10 2.00 30 20 20

            - การบริหารภาครัฐและเอกชน 10 2.00 50

การบริหารงานต ารวจ 15 2.00 30 20 20

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 16 2.00 50

179

คณะศิลปกรรมศำสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 2.00

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 5 2.00

การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 10 2.00

จิตรกรรม 5 2.00

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 5 2.00

ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) 5 2.00

ดนตรี 5 2.00

40รวมคณะศิลปกรรมศำสตร์

รวมคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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หลักสูตร จ ำนวนรับ

สำขำวิชำ รอบ 3 71 72 73 74 75 76 77-83
GPAX

แผนกำรเรียนท่ีใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PATค่ำน  ำหนัก
 GAT

รวมค่ำ
น  ำหนัก 

PAT

คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชี 12 2.50 30 20 20

หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5 2.00 30 20 20

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 2.00 30 20 20

บริหารธุรกิจ

    - การเงินการธนาคาร 10 2.00 30 20 20

    - ธุรกิจระหว่างประเทศ 5 2.00 30 20 20

    - การตลาด 16 2.00 30 20 20

    - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12 2.00 30 20 20

    - การจัดการธุรกิจบริการ 8 2.00 30 20 20

    - การประกอบการธุรกิจ 5 2.00 30 20 20

83

หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 

    - วารสารศาสตร์ 5 2.00 50

    - การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 10 2.00 50

    - การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด 10 2.00 50

    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 12 2.00 50

    - ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 13 2.00 50

50

133
805

วิทยำลัยนำนำชำติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 10 2.00

ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 10 2.00

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต การโรงแรม

    - การโรงแรม 10 2.00

    - ธุรกิจภัตตาคาร 10 2.00

ธุรกิจการบิน 24 2.00

การจัดการท่องเท่ียว 10 2.00

74

รวมหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหำรธุรกิจบัณฑิต

รวมวิทยำลัยนำนำชำติ

รวมหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต

รวมในมหำวิทยำลัยทั งสิ น
รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร
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หลักสูตร จ ำนวนรับ

สำขำวิชำ รอบ 3 71 72 73 74 75 76 77-83
GPAX

แผนกำรเรียนท่ีใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PATค่ำน  ำหนัก
 GAT

รวมค่ำ
น  ำหนัก 

PAT

วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 10

การจัดการคุณภาพ 10

การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 10

การจัดการอีสปอร์ต 10

นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ 10

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด 10 10 10 30 40

รัฐศำสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 25 2.00

รัฐศำสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 10 2.00

95

วิทยำลัยโลจีสติกส์และซัพพลำยเชน

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 24 2.00 30 20 20

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

   - ธุรกิจพาณิชยนาวี 24 2.00 30 20 20

   - การจัดการธุรกิจการค้าปลีก 10 2.00 30 20 20

   - การจัดการการขนส่ง 10 2.00 30 20 20

   - การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 16 2.00 30 20 20

การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 12 2.00 30 20 20

การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 2.00 30 20 20

106
วิทยำลัยสหเวชศำสตร์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 2.00 สายวิทย์-คณิต 20 30 30

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

   - การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก 10 2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 20 30 30

   - การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 10 2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 20 30 30

   - การดูแลสุขภาพและความงาม 10 2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 20 30 30

รวมวิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน

วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
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หลักสูตร จ ำนวนรับ

สำขำวิชำ รอบ 3 71 72 73 74 75 76 77-83
GPAX

แผนกำรเรียนท่ีใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PATค่ำน  ำหนัก
 GAT

รวมค่ำ
น  ำหนัก 

PAT

เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 10 2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 20 30 30

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต การแพทย์แผนจีน 10 2.00 สายวิทย์-คณิต 20 30 30

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 10 2.00 สายวิทย์-คณิต 20 30 30

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 10 2.00 สอบสัมภาษณ์ 20 30 30

80
วิทยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ 10

ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ 10

การสร้างสรรค์และส่ือดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล) 10

การสร้างสรรค์และส่ือดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) 10

40
วิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์
หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 10 2.00 10 40 40

การบริหารงานก่อสร้าง 10 2.00 50 0

20
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 10 50

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 10 30 20 20

รวมศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 20
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 10 50

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 10 30 20 20

รวมศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง 20
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 10 30 20 20

10

1,270

รวมวิทยำลัยสหเวชศำสตร์

รวมจ ำนวนรับภำคปกติทั งสิ น

รวมศูนย์กำรศึกษำจังหวัดชลบุรี

รวมวิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์

รวมวิทยำลัยกำรภำพยนตร์ ส่ือสำรกำรแสดง และส่ือใหม่
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 

ที่ตั้ง
เลขท่ี 27 ถนนอินใจมี ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 โทรศพัท ์055-416601 ต่อ 1613 

Website : http://academic.uru.ac.th/smartURU 
Line ID : @smartURU Facebook ID : SmartURU 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา 

1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5

คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5

คณะครุศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
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5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต,ศิลป์-ค ำนวณ คะแนนเฉล่ียสะสม 3.๐๐ ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 
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1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
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6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา(เอกคอมพวิเตอร์) 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา(เอกเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพวิเตอร์) 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
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2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหล)ี 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์(เอกชีววทิยา) 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป 
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์(เอกเคมี) 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
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7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์) 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต คะแนนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวทิยาแนะแนวและบรรณรักษ์ศาสตร์ 
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกบัควำมเป็นครู  
2. ไม่มีประวติับุคลิกภำพผดิปกติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู  
3. สำมำรถใชท้กัษะในกำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
5. มีจิตใจมุ่งมัน่พฒันำตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
6. ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุนแรง  
7. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป  
8. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ คะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๓๐ ข้ึนไป 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการวัฒนธรรม 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน 
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1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ (เอกภาษาองักฤษ) 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ(ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการแปล) 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาท้องถิ่น 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาคณติศาสตร์ประยุกต์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต,ศิลป์-ค ำนวณ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาเคมี 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาชีววทิยา 
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1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตร์การกฬีา 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำสำยวทิย-์คณิต หรือ ผูมี้ควำมสำมำรถพิเศษทำง กำรกีฬำ ซ่ึงมี

ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
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3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาอาหารและโภชนาการ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 
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1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกจิบริการ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต,ศิลป์-คำนวณ หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ(ปวช.) 
ทำงดำ้นบญัชี,บญัชีกำรเงิน 

5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต,ศิลป์-คำนวณ หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ(ปวช.) 

ทำงดำ้นบญัชี,บญัชีกำรเงิน 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์(เอกการส่ือสารการตลาด) 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต,ศิลป์-คำนวณ หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

ทำงช่ำงอุตสำหกรรม 
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5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 
คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต, ศิลป์-คำนวณ หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

ทำงดำ้นคอมพิวเตอร์, อิเลก็ทรอนิคส์, ไฟฟ้ำ, แมคคำทรอนิกส์ หรือสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สำยวิทย-์คณิต,ศิลป์-คำนวณ หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

ทำงช่ำงอุตสำหกรรม 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาเทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑ์ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาเทคโนโลยสี ารวจและภูมิสารสนเทศ 
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1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาเทคโนโลยอุีตสาหการ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

คณะเทคโนโลยอุีตสากรรม สาขาวศิวกรรมการจัดการพลงังาน 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

วทิยาลยันานาชาติ สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

วทิยาลยันานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกจิ 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

วทิยาลยัน่าน สาขารัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกจิ) เรียนทีจ่ังหวัดน่าน 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

วทิยาลยัน่าน สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการทัว่ไป) เรียนทีจั่งหวดัน่าน 
1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 

วทิยาลยัน่าน สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการการค้าปลกี) ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี
ออล์ล จ ากดั (มหาชน) เรียนที่จังหวดัน่าน 

1. เป็นผูส้ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดบั
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สนใจและมีควำมถนดัในสำขำท่ีสมคัรเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
5. ใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรือ V-NET 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ที่ตั้ง 
 เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 
1. ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)   สำยวิทย์ – คณิต
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX  2.75 ขึ้นไป
3. คะแนน 9 วิชำสำมัญ

- คณิตศำสตร์ 1  -สังคมศึกษำ   - ภำษำไทย    - ภำษำอังกฤษ - ฟิสิกส์ - เคมี - ชีววิทยำ
4. คะแนน GAT และ  PAT 2
5. อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับจำกวันรำยงำนตัว)
6. ส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม และไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนค ำนวณ BMI และ WHO

ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติวิชำชีพพยำบำล

    คณะครุศาสตร์  

สาขาวิชา รหัสสาขา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน

ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มต่ำงประเทศ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนนO-NET (ม.6),V-NET(ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT 5

สังคมศึกษา (ค.บ.) 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มสังคม 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนนO-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT
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สาขาวิชา รหัสสาขา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่ำสำยวิทย์ –คณิต  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 3.00 ขึ้นไป 
3. คะแนน GPA กลุ่มวิทยำศำสตร์ 3.00 ขึ้นไป  
4. คะแนน O-NET  
5. คะแนน PAT 2  
6. คะแนน PAT 5  

คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่ำสำยวิทย์ –คณิต  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 3.00 ขึ้นไป  
3. คะแนน GPA กลุ่มคณิตศำสตร์ 3.00 ขึ้นไป  
4. คะแนน O-NET  
5. คะแนน PAT 1  
6. คะแนน PAT 5  

การศึกษาปฐมวัย  (ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป  
3. คะแนน GPA กลุ่มภำษำไทย 3.00 ขึ้นไป  
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)  
5. คะแนน PAT 5 

การประถมศึกษา  (ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.75 ขึ้นไป  
3. คะแนน GPA กลุ่มภำษำไทย 3.00 ขึ้นไป  
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)  
5. คะแนน PAT 5  

พลศึกษา (ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป  
3. คะแนน GPA กลุ่มสุขศึกษำและพลศึกษำ 3.00 ขึ้นไป 
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)  
5. คะแนน PAT 5  
6. ทดสอบภำคปฏิบัติ (พื้นฐำน) 
- ลุก – น่ัง  30 วินำที        - 
 วิ่งเก็บของ  - ดันพื้น 30 วินำที     
- วิ่งระยะไกล ชำย  : ระยะ 1000 เมตร    หญิง : ระยะ   800 เมตร  
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สาขาวิชา รหัสสาขา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

การศึกษาพิเศษ (ค.บ.) 

 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.00 ขึ้นไป  
3. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)  
4. คะแนน PAT 5 

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.00 ขึ้นไป  
3. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)  
4. คะแนน PAT 5 

เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา 
(ค.บ.) 
 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป  
3. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)  
4. คะแนน PAT 5 

 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) 
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกำศนียบัตร วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

      3.     คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) 
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกำศนียบัตร วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

      3.     คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
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คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
        คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) 
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกำศนียบัตร วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

      3.     คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์  
       คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) 
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกำศนียบัตร วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

      3.     คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
        คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) 
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกำศนียบัตร วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 

      3.     คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีท่ี  6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต  
- กลุ่มวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 22 นก.  - กลุ่มคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 12 นก. 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ไม่ต่ ำกว่ำ 2.20   
3. โรคต้องห้ำมมิให้สมัครคัดเลือกสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 
    - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจแก่สังคม 
    - วัณโรคระยะอันตรำย 
    - โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีน่ำรังเกียจของสังคม 
    - โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
    - โรคติดยำเสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์  
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6หรือเทียบเท่ากลุ่มวิทยาศาสตร์- 
   คณิตศาสตร์    
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ไม่ต่ ำกว่ำ 2.20     

 
คณะนิติศาสตร์  

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 
1.ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำ 
   นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตร 
    วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร 
1.ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำ 
   นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตร 
   วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม  G-PAX  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
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เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปกีารศึกษา 2562 Tcas'62

รวม

G-PAX GPA ONET GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามญั สัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ (วท.บ.) 17130101240 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ (วท.บ.) 17130101247 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 17130101249 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา (วท.บ.) 17130101259 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (วท.บ.) 17130101268 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (วท.บ.) 17130101277 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ เคม ี(วท.บ.) 17130101284 100% 100%

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (วท.บ.) 17130101208 100% 100%

คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ (ค.บ.) 17130802107 10% 10% 15% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ พลศึกษา (ค.บ.) 17130802108 10% 10% 15% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ.) 17130802110 10% 10% 15% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 17130802145 5% 5% 15% 10% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 17130802148 5% 5% 15% 10% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 17130802171 10% 10% 15% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา (ค.บ.) 17130802188 10% 10% 15% 20% 45% 100%

คณะครุศาสตร์ การศึกษาพเิศษ (ค.บ.) 17130802109 10% 15% 20% 55% 100%

คณะครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 17130802113 10% 15% 20% 55% 100%

คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิดอล (ค.บ.) 17130802114 10% 15% 20% 55% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ศศ.บ.) 17130103301 100% 100%

171 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี

รอบที่ 3 รบัตรงรว่มกัน

สาขาวิชา
ถ่วงคะแนน

คณะ
100%

รหสั
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เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปกีารศึกษา 2562 Tcas'62

รวม

G-PAX GPA ONET GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามญั สัมภาษณ์

171 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี

รอบที่ 3 รบัตรงรว่มกัน

สาขาวิชา
ถ่วงคะแนน

คณะ
100%

รหสั

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกจิโรงแรม (ศศ.บ.) 17130103311 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 17130103314 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกจิ (ศศ.บ.) 17130103330 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) 17130103333 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน (ศศ.บ.) 17130103353 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพฒันาชุมชน (ศศ.บ.) 17130103361 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการการทอ่งเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.) 17130103364 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทศันศิลป ์(ศป.บ.) 17130103381 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองทอ้งถิ่น (รป.บ.) 17130103921 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) 17130103302 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.) 17130802382 100% 100%

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี (ศป.บ.) 17130802383 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ นเิทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 17130104309 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ การบญัชี (บธ.บ.) 17130104441 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ การตลาด (บธ.บ.) 17130104442 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (บธ.บ.) 17130104443 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 17130104444 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 17130104445 100% 100%

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 17130104446 100% 100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 821/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปกีารศึกษา 2562 Tcas'62

รวม

G-PAX GPA ONET GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามญั สัมภาษณ์

171 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี

รอบที่ 3 รบัตรงรว่มกัน

สาขาวิชา
ถ่วงคะแนน

คณะ
100%

รหสั

คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ หลักสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) 17130104722 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 17130105201 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม การออแบบแบบผลิตภณัฑ์ (วท.บ.) 17130105206 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม โทรคมนาคมและการส่ือสารข้อมลู (วท.บ.) 17130105207 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 17130105293 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (วท.บ.) 17130105297 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม (วท.บ.) 17130105298 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม วิศวกรรมเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (วศ.บ.) 17130105822 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา้ (ทล.บ.) 17130105209 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส์ (ทล.บ.) 17130105210 100% 100%

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 17130105211 100% 100%

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 17130106241 100% 100%

คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 17130106250 100% 100%

คณะเกษตรศาสตร์ การประมง (วท.บ.) 17130106256 100% 100%

คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 17130106258 100% 100%

คณะเกษตรศาสตร์ ธุรกจิอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 17130106270 100% 100%

คณะนติิศาสตร์ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.) 17130107363 100% 100%

คณะนติิศาสตร์ หลักสูตรนติิศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 17130107602 100% 100%

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 17130108521 100% 100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 822/1043

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปกีารศึกษา 2562 Tcas'62

รวม

G-PAX GPA ONET GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามญั สัมภาษณ์

171 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี

รอบที่ 3 รบัตรงรว่มกัน

สาขาวิชา
ถ่วงคะแนน

คณะ
100%

รหสั

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 17130109502 100% 100%

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (วท.บ.) 17130109205 100% 100%

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) 17130110902 10% 15% 15% 30% 30% 100%

คณะวิทยาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนเิมชัน (วท.บ.) 17130111204 100% 100%

คณะวิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ (วท.บ.) 17130111242 100% 100%

คณะวิทยาการคอมพวิเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ (วท.บ.ป 17130111271 100% 100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 823/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 

ที่ตั้ง 
เลขที ่398 หมู่ที ่9 ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

โทรศัพท ์: 0 5621 9100 - 0 5621 9129 

โทรสำร : 0 5688 2523 

Website : http://www.nsru.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต

เท่ำนั้น 

 2. สำขำวิชำเคมี รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย-์คณิตเท่ำนั้น 

 3. สำขำวิชำฟิสิกส์ รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต

เท่ำนั้น 

 4. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำร

เรียนวิทย-์คณิตเท่ำนั้น 

 5. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-

คณิตเท่ำนั้น 

 6. สำขำวิชำชีววิทยำ รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต

เท่ำนั้น 

 7. สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 

แผนกำรเรียนวิทย-์คณิตเท่ำนั้น 

 8. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำร

เรียนวิทย-์คณิตเท่ำนั้น 

คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-

คณิต หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
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กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ  หรือประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน 

 2. ไม่จ ำกัด GPAX 

  - ยกเว้นแขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง, แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น, แขนงวิชำ 

รัฐประศำสนศำสตร์  GPAX  ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

  - ยกเว้นสำขำวิชำภำษำไทย GPAX  ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

  - ยกเว้นสำขำวิชำดนตรี  สอบปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ  หรือประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน 

  - ยกเว้นสำขำวิชำคณิตศำสตร์, สำขำวิชำเคมี, สำขำวิชำฟิสิกส์, สำขำวิชำวิทยำศำสตร์

สิ่งแวดล้อม, สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ, สำขำวิชำชีววิทยำ, สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย, 

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต

เท่ำนั้น 

 2. ไม่จ ำกัด GPAX 

  - ยกเว้นสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต GPAX  ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

  - ยกเว้นสำขำวิชำชีววิทยำ GPAX  ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ  หรือประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน 

  - ยกเว้นเศรษฐศำสตรบัณฑิต  รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนกำร

เรียนวิทย์-คณิต  หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

 2. ไม่จ ำกัด GPAX 

  - ยกเว้นสำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม GPAX  ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

 3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ  หรือประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน 

 2. ไม่จ ำกัด GPAX 

 3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่ที่ 272 หมู่9 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100  มีเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ 600 ไร่ อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ้านนาสาร ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
9 กิโลเมตร   

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7791-3333  หรือ 0-7791-3357 โทรสาร 0-7791-3358 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยคณะ/

วิทยาลัย ที่เปิดรับนักศึกษาจ านวน 7 คณะ ดังต่อไปนี้ คือ 
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนษุยศาสตร์
3. คณะวิทยายาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. วิทยาลัยนานาชาติการทอ่งเที่ยว
6. นิติศาสตร์
7. พยาบาลศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

คณะครุศาสตร์   
 คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
  1. มีความประพฤติดี 
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร  
  4. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  5. มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
  6. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)  
 คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  1. มีความประพฤติดี 
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร  
  4. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00  
  7. มีผลคะแนน ONET  ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) ผลคะแนนความถนัดคณิตศาสตร์ (PAT1)   
ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
  1. มีความประพฤติดี 
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร  
  4. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00  
  7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 
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 คุณสมบัติเฉพาะ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      
 1. มีความประพฤติด ี
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอนัเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรอืสามเณร  
  4. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
  5. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมน่้อยกว่า 3.00 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 3.00  
  7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT)  ผลคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 
และผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพคร ู(PAT5) 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาภาษาไทย       
  1. มีความประพฤติด ี
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอนัเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรอืสามเณร  
  4. ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายศิลป์-ค านวณ, ศิลป์-ภาษา หรอื วิทย์-คณิต 
  5. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมน่้อยกว่า 2.75 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยไมน่้อยกว่า 3.00  
  7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู 
(PAT5)  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาศิลปศึกษา         
  1. มีความประพฤติด ี
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอนัเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรอืสามเณร  
  4. ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  5. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมน่้อยกว่า 2.75 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาศิลปะไมน่้อยกว่า 3.00  
  7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) ผลคะแนนความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์
(PAT6) และ ผลคะแนนความถนดัทางวิชาชีพครู (PAT5)  
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 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาสังคมศึกษา         
 คุณสมบัติเฉพาะ   
  1. มีความประพฤติด ี
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอนัเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรอืสามเณร  
  4. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3.00  
  7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)  
 คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์         
  1. มีความประพฤติดี 
  2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร  
  4. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-ค านวณ 
  5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 
  6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 2.75 
  7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู(PAT5)  

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คุณสมบัติเฉพาะ   
 สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาดนตรีสากล  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  
สาขาวิชาภาษาไทย                   
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) หรือ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.)  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต 
 2. มีผลคะแนน ONET 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขาวิชา 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) หรือ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-ค านวณ สายศิลป์-สังคม หรือประกาศนีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช)  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 2. มีผลคะแนน ONET  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์ค านวณ 
 2. มีผลคะแนน ONET  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรองที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 
 2. มีผลคะแนน ONET  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
 2. มีผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช./ปวส) หรือผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 830/1043

กลับหน้าสารบัญ



 

 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
 2. มีผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช./ปวส) หรือ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน. 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - วิชาเอกสื่อสารมวลชน - วิชาเอกประชาสัมพันธ์ 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน. 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   - วิชาเอกธุรกิจออนไลน์ 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.)  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
    - วิชาเอกการตลาด  
    – วิชาเอกการจัดการทั่วไป  
    - วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์  
    - วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.)  
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า 
 2. ผู้สมัครสามารถด าเนนิการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยเรียนภาคทฤษฎีทีม่หาวิทยาลยั 
3 เดือนและฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 3 เดือน 
 3. รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00) 
 4. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 
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วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยว  
 1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ 
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวได ้
 6. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ั้งตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยได้ 
 7. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  วชิาเอกการโรงแรม 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ 
 5. มีความสนใจทางด้านการโรงแรม 
 6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมได ้
 7. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ั้งตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยได้ 
 8. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  วิชาเอกธุรกิจการบิน 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ 
 5. สามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามทีส่าขาวิชาก าหนด 
 6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 7. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ั้งตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยได้ 
 8. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 
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 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ 
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ 
 6. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ั้งตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยได้ 
 7. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.) 

 
คณะนิติศาสตร์ 
 คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชานิติศาสตร ์
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (ส าหรับนักเรียน กศน.)  
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 คุณสมบัติเฉพาะ  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์        
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไม่รับเทียบเท่าและมีผลการศึกษาดังนี้ 
  1.1 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 
   1.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   1.3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 2. อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดภาคการศึกษา 
 3. ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร  
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบ   วิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลก าหนด เช่น ตาบอดสีชนิด   ความผิดปกติในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง 
โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ 
หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายหรือคณะกรรมการรับนักศึกษาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 
 6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย  
 7. มีผลคะแนนสอบ O-NET มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ  7 วิชา ประกอบด้วย 1.วิชาภาษาไทย  2.วิชาภาษาอังกฤษ 3.
วิชาสังคม 4.วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์-ศิลป์ค านวน)  5.วิชาฟิวิกข์  6.วิชาเคมี  7.วิชาชีววิทยา และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
1.  ทีต่ั้ง   

เลขท่ี  1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญรูจี  เขตธนบุรี กรุง เทพ 10600 โทรศัพท์ 0 -2473-7000  
โทรสาร 0-2466-6006   http://www.bsru.ac.th  หรือ   http://www.bsru.net  หรือ http://admission.bsru.ac.th 

2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  5  คณะ  69 สาขาวชิา ดงัน้ี 

คณะครุศาสตร์   จ านวน   7  สาขาวชิา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 2 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการประเมินผลและ

วจิยัทางการศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใช้เวลาศึกษาปกติ  4 ปี จ านวน 5 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาการประถมศึกษา 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  สาขาวชิาพลศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  สาขาวชิาศิลปศึกษา       

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  15  สาขาวชิา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 7 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาภาษาจีน  สาขาวชิาภาษาไทย  

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา   สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาอาเซียนศึกษา 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 2 สาขาวชิา  ดงัน้ี  สาขาวชิานาฏยศิลป์   สาขาวชิา
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์               

หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิานิติศาสตร์ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ปี)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จ านวน 4 สาขาวชิา ดงัน้ี  สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา  สาขาวชิา

ภาษาไทย   สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาสงัคมศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ   ใช้เวลาศึกษาปกต ิ4 ปี  จ านวน  13 สาขาวชิา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   จ านวน 6 สาขาวิชา ดัง น้ี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     

(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชา                   
การประกอบการธุรกิจ   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  จ านวน 4  สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง สาขาวิชาการ
ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์าร สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน   สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)    สาขาวชิาการบญัชี 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   สาขาวชิาการท่องเท่ียว   
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน  30 สาขาวชิา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี  จ านวน  17 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา  
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเกษตรและซพัพลายเชน สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  สาขาวิชา
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   สาขาวชิาแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย  

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 3 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตและ
ออกแบบแม่พิมพ ์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต (ทล.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลกัสูตรการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาผูป้ระกอบการอาหาร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จ านวน 5 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา   สาขาวชิาเคมี   สาขาวชิาชีววทิยา   สาขาวชิาฟิสิกส์  
 

วทิยาลยัการดนตรี  จ านวน  4 สาขาวชิา 
หลกัสูตรดุริยางศาสตรบัณฑติ (ดศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  จ านวน 2 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก  สาขาวชิา

ดนตรีไทย  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จ านวน 2 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาดนตรีตะวนัตกศึกษา  

สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา 
 

3.  อตัราค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลยั  สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th 

หรือ  http://admission.bsru.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 835/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
 

 

คุณสมบัตเิฉพาะและเกณฑ์การคดัเลือก 
 
คณะครุศาสตร์   

สาขาวชิาการประเมนิผลและวจิยัทางการศึกษา (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพทุกสาขาวชิา  
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการ

คดัเลือกของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.00    
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (ศศ.บ.)  
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วา่ดว้ยการศึกษา หรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 
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สาขาวชิาการประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศการรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั        

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัการคดัเลือก

ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลท่ีจะเขา้ศึกษาตอ้งมีความถนดัทางวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพ และ

จิตใจท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพครู 
5. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. มีความถนดัทางวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพครู 
3. มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
5. มีความสามารถพิเศษท่ีแสดงถึงทกัษะความสามารถของสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
6. ผลงานท่ีใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 3 ปี ยอ้นหลงั 
7. มีหลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 
8. Portfolio เนน้ผลงานทางวชิาการ 
9. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
10. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 
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สาขาวชิาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม

ประกาศของทางมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร 4 ปี) และขอ้ก าหนดของสาขาวชิา 
4. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
5. มีความสามารถทางกีฬา เป็นตวัแทนหรือไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
6. ผูส้มคัรเขา้ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามท่ีสาขาก าหนด 
7. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
8. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
9. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
10. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ผูส้มคัรเตรียมชุดกีฬาเพ่ือเขา้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามท่ีสาขาก าหนด) 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 40% 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม

ประกาศของทางมหาวทิยาลยั โดยมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00  
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
3. มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานระดบัปริญญาตรี และขอ้ก าหนดในมาตรฐานสาขาวชิาท่ีศึกษา 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน ้ าหนกั 20% 
5. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 838/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวชิาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. สาขาวชิาศิลปกรรม ศิลปะ ทศันศิลป์ หรือ สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง     
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพครู มีสุขภาพใจเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานวชิาชีพครู  
3. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถดา้นศิลปะ 
4. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลกัสูตรก าหนดเพ่ิมเติม 
5. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
9. สอบปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานดา้นองคป์ระกอบศิลป์ และทกัษะพ้ืนฐานการวาดเสน้ 
รายละเอยีดในการสอบปฏิบัตแิละการเตรียมอุปกรณ์ (ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ปี) 
1. วชิาองคป์ระกอบศิลป์ : อุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียม 

  1.1 กระดาษ 100 ปอนด ์ชนิดหยาบ ขนาด A2 
  1.2 สีน ้ า, สีชอลค์, สีอะคริลิก, สีโปสเตอร์ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือผสมเทคนิคตามความถนดั 
  1.3 ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คตัเตอร์, กระดาษกาวกั้นขอบผลงาน,กระดานรองเขียน 

1.4 อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม (ไม่อนุญาตใหใ้ชว้สัดุ อุปกรณ์ท่ีสร้างมลพิษทางอากาศ เช่น สีสเปรย ์สีน ้ ามนั เป็นตน้ 
2. วชิาวาดเสน้ : อุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียม 

  2.1 กระดาษ 100 ปอนด ์ชนิดเรียบ ขนาด A2 
  2.2 ดินสอด า ส าหรับการวาดเสน้ เช่น EE หรือ 6B ข้ึนไป 

2.3 ยางลบ, คตัเตอร์, กระดานรองเขียน, คลิปหนีบกระดาษ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน ้ าหนกั 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

สาขาวชิาภาษาจนี (ศศ.บ.)   
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3. เป็นผูท่ี้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลยัไดว้า่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบติั

ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
5. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกโครงการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 839/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวชิาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
3. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามประกาศท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
5. ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพทางประสาทสมัผสัต่าง ๆ 
6. ถา้มีผลการทดสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น/เกาหลี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผูท่ี้มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง  ไม่อยูใ่นระหวา่งตอ้งโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด

ใหรั้บโทษจ าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศ การรับนักศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั     

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัหลกัสูตร และมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมจิตบริการเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินและสงัคม 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาอาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 840/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวชิานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือในระดบัเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผูมี้ความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผูมี้คุณสมบัติอ่ืนท่ีคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร       

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมคัรเขา้รับ
การศึกษาได ้

3. เป็นผูมี้ความสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขียน  และเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. เป็นผูมี้ทกัษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
5. มีทกัษะในการฟังจงัหวะ หากไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือนานาชาติ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาออกแบบกราฟิกและอนิโฟร์ (ศป.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป และมีความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานดา้น

ศิลปะและการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผูเ้คยถูกคดัช่ือออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบนัการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวนิยันกัศึกษา 
5. ไม่เคยเป็นผูต้อ้งโทษ  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษ หรือความผิดอนักระท าโดย

ประมาท 
6. เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกภายใตโ้ครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
7. มีคุณสมบติัท่ีเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
8. มี Portfolio ดา้นศิลปะ หรือ การออกแบบ เช่น ผลงานภาพวาด, ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โลโกห้รืออ่ืนๆ เป็นตน้ 
9. มีความสนใจและมีความสามารถดา้นศิลปะ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิานิตศิาสตร์ (น.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย อยูใ่นศีลธรรมอนัดี 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทยท่ี์ใหค้วามเห็นวา่สุขภาพเหมาะสมส าหรับการเขา้ศึกษา 
4. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศหรือขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาวา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษา

ในมหาวทิยาลยั 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
2. คุณสมบติัอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบนัอุดมศึกษา โดยผา่นการคดัเลือกตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 841/1043

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศการรับนักศึกษาหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั        

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา/

สาขาวิชาก าหนด โดยบุคคลท่ีจะเขา้ศึกษาตอ้งมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพครูและมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางนาฏยศิลป์ 

4. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพครู 
5. มีแฟ้มประวติัผลงาน (Portfolio) 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

สาขาวชิาภาษาไทย  (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนดัในวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
3. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วา่ดว้ยการศึกษา หรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
4. มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาไทยท่ีเพียงพอต่อการพฒันาและต่อยอดได ้
5. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 50% 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนดัในวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

บา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการศึกษา หรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
5. เป็นผูท่ี้มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
6. ผูท่ี้จบจากสถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศตอ้งมีหนงัสือเทียบโอนท่ีรับรองคุณวฒิุการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. ผู ้ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตร 
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8. หากมีผลคะแนนการสอบวดัระดับภาษาองักฤษจากสถาบันท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นตน้ 

9. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

10. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 25% 

สาขาวชิาสังคมศึกษา  (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3. เป็นผูท่ี้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
5. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจท่ีไม่เป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
6. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัไดว้า่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถ และจะปฏิบติั

ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
7. เป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
8. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่นอ้ยกวา่ 2.75 และ GPA กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
9. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพครู 
10. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการศึกษาหรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
11. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
12. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ค่าน ้ าหนกั 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 25% 
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คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (บธ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือนกัศึกษาต่างประเทศท่ีมีวฒิุเทียบเท่า 
2. มีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ TOEFL ไม่ต ่ากวา่ 500 หรือผลการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษอ่ืนๆ ในระดบัเทียบเท่า 
3. กรณีมีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑ ์ขอ้ 2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้ปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษเพ่ิมเติมกบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาใหผ้า่นตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ (บธ.บ.) 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการตลาด (บธ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
2. เป็นตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกภายใตโ้ครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั    
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการประกอบการธุรกจิ (บธ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาท่ีสัมพนัธ์กนัโดยผ่านการคดัเลือกตามท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาก าหนด และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการจดัการศึกษาหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2553  ขอ้ 3  ให้สถาบนัอุดมศึกษารับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส.  หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  เขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่
การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป หรือ 

4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกภายใตโ้ครงการพิเศษต่างๆ  ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 
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สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกจิบันเทงิ (นศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองค์การ (นศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน (นศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาภาพยนตร์และดจิทิลัมเีดยี (นศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นงานดา้นศิลปะและการส่ือสาร 
4. ผา่นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานในดา้นภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการบัญชี (บช.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหก้ารรับรอง 
3. ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบญัชี จากสถาบนัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้

การรับรอง 
4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (ศศ.บ.)     
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ / ขอ้บงัคบั/ ประกาศ การรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีใจรักงานบริการ การโรงแรม งานท่องเท่ียวและพดูองักฤษไดดี้ 
4. รักและสนใจศึกษาประวติัศาสตร์ไทย และชอบบรรยายขอ้มูล 
5. ถา้มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6. สนใจ มีความสามารถ ร าไทย ดนตรีไทย อาหารไทย และอ่ืนๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 
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สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวชิาเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร (วท.บ.) 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั 

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาเคม ี(วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนสายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาเคมอีุตสาหกรรม (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาจุลชีววทิยา (วท.บ.)  
1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน วทิย-์คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3. มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย)์ 
4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน ้ าหนกั 50% 
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สาขาวชิาชีววทิยา (วท.บ.)  
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนของวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)  
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัแผนการเรียนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอนัเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
3. มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาก าหนด 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนนวชิาสามญั 9 วชิา (วชิาเคมี, ชีววทิยา และภาษาองักฤษ) : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน ้ าหนกั 25% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนนวชิาสามญั 9 วชิา (วชิาเคมี, ชีววทิยา และภาษาองักฤษ) ค่าน ้ าหนกั 30% 

สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อเิลก็ทรอนิกส์ (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา 
3. มีเกณฑคุ์ณสมบติัเพ่ิมเติมตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิานวตักรรมการจดัการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 
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สาขาวชิาฟิสิกส์ (วท.บ.) 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่า

ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (วท.บ.)   
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 1 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT1 และ PAT2  ค่าน ้ าหนกั 30% 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม (วท.บ.)  
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. เป็นผูมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวติัเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมี

ความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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- มีปัญหาทางจิตเวช ไดแ้ก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial 
personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ ท่ี พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการ
ประกอบวชิาชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตรายท่ีจะมีผลต่อผูรั้บบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

- โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- ติดสารเสพติดใหโ้ทษ 
- ตาบอดทั้ง 2 ขา้ง หรือแมแ้ต่ขา้งเดียว หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซ่ึงไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง หูหนวกหรือหูตึง 

(threshold ของการไดย้นิสูงกวา่ 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural hearing loss) แมแ้ต่ขา้งเดียว 
- มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขน 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (วท.บ.)  
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา และระบบแอดมิชชัน่โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
3. ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติันอกเหนือไปจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ อาจเขา้ศึกษาไดโ้ดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร วท.บ. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เช่น การเทียบโอนผลการเรียนรู้สามารถเทียบไดท้ั้ งในระบบการศึกษา โดย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหวา่งสถาบนัท่ีข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดบัชาติ ในระดบัปริญญาตรี 

4. มีเกรดเฉล่ียวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา และภาษาองักฤษ ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาแอนิเมช่ันและดจิทิลัมเีดยี (วท.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดบั ปวช. 
2. มีทศันคติท่ีดี มีความสนใจดา้นแอนิเมชัน่ 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความตั้งใจศึกษาตามหลกัสูตร 
4. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
หมายเหตุ : น าผลงาน (ถา้มี) ดา้นศิลปะ หรือการ์ตูน หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก มาแสดงวนัสอบสมัภาษณ์ 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติและออกแบบแม่พมิพ์ (วศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
2. เป็นผูก้  าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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4. มีเกณฑคุ์ณสมบติัเพ่ิมเติม ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลติ (วศ.บ.)    
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. ตอ้งเป็นผูก้  าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือเทียบเท่า 

3. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน (วศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลติและโลจสิตกิส์ (อส.บ.)  
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดบั ปวช. ทุกสาขาวชิา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ทล.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบเท่า 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)     
1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามระเบียบการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา โดยระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการคดัเลือกโดย
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลยั และระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบแอด
มิชชัน่ 

2. ผูส้มคัรตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3. ผูส้มัครท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ อาจเขา้ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
4. มีทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑดี์ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
หมายเหตุ : วนัท่ีสอบสมัภาษณ์มีสอบอ่านภาษาองักฤษ วดัผลโดยคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
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เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน ้ าหนกั 20% 

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)   
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ท่ีมีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ไม่ต ่ากวา่ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต และภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต  ในกรณีท่ีมีหน่วยกิตการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ ไม่ครบ ให้สถาบนัการศึกษาจดัการศึกษาเพ่ิมเติมให้ครบตาม
ก าหนด 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและ/หรือการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

หมายเหตุ : ให้ใชใ้บรับรองแพทยข์องสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา และให้การ
รับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
4. มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)  
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางการศึกษา ไดแ้ก่ ตาบอดสี บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการไดย้นิ และความ

ผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก) 
3. ตอ้งไม่เป็นโรคประจ าตวัร้ายแรง ไดแ้ก่ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบบี และโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) 
4. ตอ้งไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติดทุกชนิด 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีใจรักในการประกอบอาหารและการบริการ 
6. นอกจากน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
เกณฑก์ารคดัเลือก : พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 100% 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ-

คณิตศาสตร์ 
2. มีความถนดัในวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
3. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา วา่ดว้ยการศึกษา ระดบัปริญญาตรี หรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
4. เคยเขา้ร่วมแข่งขนัทางคณิตศาสตร์หรือมีผลงานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 
5. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
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เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 20% 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)  
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. คุณสมบติัอ่ืนๆ ครบถว้นตามประกาศหรือขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาวา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษา

ในมหาวทิยาลยั 
4. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด โดยบุคคลท่ีจะเขา้

ศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ 

5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 25% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน ้ าหนกั 25% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 25% 

สาขาวชิาเคม ี(ค.บ. 4 ปี)  
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิยาศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

เป็นไปตามประกาศของทางมหาวทิยาลยั 
2. มีความถนดัในวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
3. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วา่ดว้ยการศึกษา หรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 40% 

สาขาวชิาชีววทิยา (ค.บ. 4 ปี)   
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทย-์คณิต หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

เป็นไปตามประกาศของทางมหาวทิยาลยั 
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2. มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร 4 ปี) และขอ้ก าหนดในมาตรฐานสาขาวชิาท่ีศึกษา 

3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

สาขาวชิาฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า และมีคุณวุฒิอ่ืน ๆ ท่ี

มหาวทิยาลยัก าหนด 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง 

สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 
3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน ้ าหนกั 50% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 

 
วทิยาลยัการดนตรี   

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก (ดศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ / ขอ้บงัคบั / ประกาศการรับนกัศึกษา หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตะวนัตก หรือขบัร้อง การอ่านโนต้ดนตรีตามเกณฑท่ี์สาขาวิชาดนตรี

ตะวนัตกก าหนด 
4. มีความรู้พ้ืนฐานความรู้ทฤษฎีตะวนัตก และดา้นโสตทกัษะตามเกณฑท่ี์สาขาวชิาดนตรีตะวนัตกก าหนด 
5. ตอ้งผ่านการทดสอบพ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก ทดสอบบนัไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 flat บทเพลงบรรเลงเด่ียว เช่น 

Concerto, Sonata หรือ บทเพลงอ่ืนๆ และ Etude ท่ีมีระดบัความยากเทียบเท่าในบทเพลงดงักล่าว/อ่านโนต้ฉบัพลนั (sight reading) 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน ้ าหนกั 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6  ค่าน ้ าหนกั 50% 
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สาขาวชิาดนตรีไทย (ดศ.บ.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความสนใจในการเป็นนกัดนตรีไทย และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศการรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั      

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา ภาควชิา/สาขาวิชาก าหนด 
5. เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดา้นดนตรีไทย 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพดา้นดนตรีไทย และมีคุณลกัษณะ บุคลิกภาพเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพดา้นดนตรีไทย 
7. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางดา้นดนตรีไทยในระดบัสถาบนั ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั หรือ

ระดบัประเทศ โดยแนบหลกัฐานประกอบใน Portfolio 
8. เขา้รับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ์ 
9. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั วทิยาลยัการดนตรี และ/หรือหลกัสูตรก าหนดเพ่ิมเติม และผา่นการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หวัขอ้ ดงัน้ี 
9.1 ความรู้ ประกอบดว้ย การสอบพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ประวติัดนตรีไทย และคีตกวี 
9.2 ความสามารถในการปฏิบติัดนตรีไทย จ านวน 2 เพลง ไดแ้ก่ 

9.2.1 เพลงบงัคบั 1 เพลง (ตามเกณฑม์าตรฐานดนตรีไทย ขั้นท่ี 4 – 6) 
9.2.2 เพลงถนดั 1 เพลง (เลือกไดอิ้สระเพื่อแสดงทกัษะทางดนตรีไทยของผูส้มคัร) 

9.3 สอบสมัภาษณ์ เพ่ือวดัเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพดนตรีไทย ประเมินคุณลกัษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน
การศึกษาต่อในหลกัสูตร 

10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6  ค่าน ้ าหนกั 80% 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตกศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนดัในวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีตะวนัตก 
3. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศการรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั               

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา ภาควชิา/สาขาวิชาก าหนด 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 
6. มีแฟ้มประวติัผลงาน (Portfolio) ทางดา้นดนตรีตะวนัตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวนัตกในระดบั

สถาบนั ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 
7. เขา้รับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวนัตก และสอบสมัภาษณ์ 
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8. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลกัสูตรก าหนดเพ่ิมเติม การทดสอบ
ความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวนัตก และสอบสมัภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หวัขอ้ ดงัน้ี 

8.1 ความรู้ ประกอบดว้ย การวดัความสามารถทางวชิาชีพครู พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก และโสตทกัษะทางดนตรี
ตะวนัตกเบ้ืองตน้ 

8.2 ความสามารถในการปฏิบติัดนตรีตะวนัตก ประกอบดว้ย 
    8.2.1 การปฏิบติับนัไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บนัไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 

ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
8.2.2 บทเพลงท่ีน ามาปฏิบติัตอ้งจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือมีทกัษะไม่ต ่ากวา่เกรด 4 (Trinity) 
8.2.3 การอ่านโนต้ฉบัพลนั (Sight Reading) 

8.3 สอบสมัภาษณ์ เพ่ือวดัเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพดา้นดนตรีไทย ประเมินคุณลกัษณะ บุคลิกภาพ และความ
พร้อมในการศึกษาต่อในหลกัสูตร 

9. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 
10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 

เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน ้ าหนกั 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6  ค่าน ้ าหนกั 20% 

สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนดัในวชิาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศการรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัราช

ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
4. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา ภาควชิา/สาขาวิชาก าหนด 
5. เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพครู มีคุณลกัษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพครู 
7. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางดา้นดนตรีไทยในระดบัสถาบนั ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั 

หรือระดบัประเทศ โดยแนบหลกัฐานประกอบใน Portfolio 
8. เขา้รับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ์ 
9. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลกัสูตรก าหนดเพ่ิมเติม และผา่นการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หวัขอ้ ดงัน้ี 
10. ความรู้ ประกอบดว้ย การวดัความสามารถทางวชิาชีพครู การสอบพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกว ี
11. ความสามารถในการปฏิบติัดนตรีไทย จ านวน 2 เพลง คือ 
   11.1 เพลงบงัคบั 1 เพลง (เคร่ืองสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ป่ีพาทย ์– เพลงสาธุการ) 
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   11.2 เพลงถนดั 1 เพลง (เลือกไดอิ้สระเพื่อแสดงทกัษะทางดนตรีไทยของผูส้มคัร) 
12. สอบสมัภาษณ์ เพ่ือวดัเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพดา้นดนตรีไทย ประเมินคุณลกัษณะ บุคลิกภาพ และความ

พร้อมในการศึกษาต่อในหลกัสูตร 
13. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
14. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

เกณฑก์ารคดัเลือก :  
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) ค่าน ้ าหนกั 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน ้ าหนกั 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน ้ าหนกั 40% 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  
 

 

ทีต่ั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

คุณสมบัติเฉพาะ  
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หรือก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง   
2. กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลกัสูตรท่ีรับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ตอ้งมีใบเทียบความรู้จาก

ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใชป้ระกอบการสมคัรเรียนต่อในระดบัปริญญาตรีได  ้ 

3. เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
4. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย  และรับรองต่อมหาวิทยาลยัไดว้่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ

ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด  
5. เป็นผูท่ี้อยู่ในประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
6. มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศหรือขอ้บงัคับของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการจดัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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คณะเกษตรและชีวภาพ 
รหัสสาขา 17701120303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 17701120603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูง
กว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX………………           ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     ไมก่ าหนด  
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
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คณะศึกษาศาสตร์ 
รหัสสาขา 17702230103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX………………           ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     ไมก่ าหนด  
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
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กลับหน้าสารบัญ



คณะศึกษาศาสตร์ 
รหัสสาขา 17702211303 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 
และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX 2.50                  ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
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กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
รหัสสาขา 17707710703 หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX 2.50                  ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     ไมก่ าหนด  
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
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คณะวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา 17705520103 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวนรับ 5 คน 
รหัสสาขา 17705520303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 17705520803 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จ านวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 17705520903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 17705521203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    จ านวนรับ 5 คน 
รหัสสาขา 17705521803 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    จ านวนรับ 20 คน 
รหัสสาขา 17705521903 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม 
จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17705522103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเครื่องส าอางและนวัตกรรมสมุนไพร  จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX............                 ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     ไม่ก าหนด  
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 862/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 863/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา 17705210203 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 17705210703 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 17705210903 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวนรับ 5 คน 
รหัสสาขา 17705211403 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 17705211603 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 17705211703 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 
และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX 2.50                  ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 864/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา 17705211503 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 
และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX 2.50                  ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 865/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา 17704430203 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวนรับ 5 คน 

รหัสสาขา 17704430303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวนรับ 20 คน 
รหัสสาขา 17704440303 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร จ านวนรับ 15 คน 

รหัสสาขา 17704440403 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการจัดการ จ านวนรับ 20 คน 
รหัสสาขา 17704440503 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาสาขาวิชาการตลาด จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 17704440603 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17704440703 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี จ านวนรับ 20 คน 
รหัสสาขา 17704440803 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 17704461403 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล จ านวนรับ 20 คน 
รหัสสาขา 17704461503 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต  แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และ

การโฆษณา 
จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 17704461603 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และสื่อใหม่ 

จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
     GPAX............               ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     ไมก่ าหนด  
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 866/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 867/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา 17703320103 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17703330103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17703330203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17703330903 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17703331503 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 17703331703 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์    จ านวนรับ 15 คน 
รหัสสาขา 17703331803 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17703399103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX............               ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     ไมก่ าหนด  
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 868/1043

กลับหน้าสารบัญ



เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 869/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา 17703331303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX 2.50                   ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ในวันสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ) โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
2. หากมีคะแนน TOEIC / TOEFL / IELTS ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 870/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา 17703210303 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน จ านวนรับ 23 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
      GPAX 2.50                   ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
หมายเหตุ : นักศึกษาในชั้นปีที  3 จะต้องไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1 ปี 2 
ภาคการศึกษา โดยประมาณ 100,000 บาท 
เกณฑ์การคัดเลือก     มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 871/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา 17703210603 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 17703211203 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) จ านวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
     GPAX ...........                  ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 872/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา 17703211003 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย จ านวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 17703211103 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑ์การคัดเลือก 
    1.1   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    1.2   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
                 ปวช.               กศน.           ปวส. 
    1.3   กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีจบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
    1.4   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
    1.5   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เกณฑ์ขั้นต ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที ยื นสมัคร  
     GPAX 2.50                ไม่ก าหนด 
3. สุขภาพ     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก     มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี) 
ก่าหนดการ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com) 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th 
รายงานตัว 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
เอกสารหลักฐานที ต้องน่ามาในวันรายงานตัว 
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ  

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 873/1043

กลับหน้าสารบัญ



1 
 

191  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
TCAS  รอบที่  3 

1.   ทีต่ั้ง 
 1.1 เลขที ่39 หมู่ 1 ถนนรังสิต–นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110  คณะท่ีเปิดรับสมคัร ไดแ้ก่ 
  1) คณะศิลปศาสตร์ 2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) คณะบริหารธุรกิจ  5) คณะเทคโนโลยี 
    คหกรรมศาสตร์ 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 8) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
     9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  10) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 1.2 เลขที ่2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130  ไดแ้ก่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
     อยูบ่ริเวณทางเขา้หมู่บา้นเมืองเอกรังสิต (ตรงเขา้ไปประมาณ 200 เมตร ดา้นขวามือติดกบัป๊ัมน ้ ามนั ปตท.)   
 1.3 เลขที ่8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 ไดแ้ก่ วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 
     อยูบ่ริเวณทางเขา้หมู่บา้นเมืองเอกรังสิต (ตรงเขา้ไปประมาณ 200 เมตร ดา้นขวามือติดกบัป๊ัมน ้ ามนั ปตท.)   

2.   การจัดการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เปิดสอนระดบัปริญญาตรี  ในคณะ/วทิยาลยั/สาขาวชิา ดงัน้ี 
 2.1  คณะศิลปศาสตร์    
     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  (1) การจดัการการโรงแรม (2) การท่องเท่ียว (3) ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  (4) อุตสาหกรรมการบริการการบิน 
 2.2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
   1)  หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ.)  หลกัสูตรครู รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

1.1)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่ 
  (1) วศิวกรรมโยธา (2) วศิวกรรมไฟฟ้า (3) วศิวกรรมเคร่ืองกล (4) วศิวกรรมอุตสาหการ  
   (5) วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม  

       1.2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คือ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2) หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.)  หลกัสูตรครู รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ เทคโนโลยี

ดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
3)  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
      (1)  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  (2) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  

 4)  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ศิลป์-ค านวณ 
 2.3  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
    หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  โดยมีเง่ือนไข  ดงัน้ี 
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดงัน้ี      
      1) เลือกสาขาวชิาท่ีตอ้งการศึกษาในชั้นปีท่ี 1  ดงัน้ี 
   (1) วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วศิวกรรมโทรคมนาคม  (2) วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม- 
      วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (3) วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วศิวกรรมส่ือสารโครงข่าย (4) วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
             อากาศยาน (5) วศิวกรรมเคมี (6) วศิวกรรมวสัดุ-วศิวกรรมพอลิเมอร์ (7) วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร (8) วศิวกรรม    
       ชลประทานและการจดัการน ้ า  (9) วศิวกรรมอาหาร 
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   2)  เลือกสาขาวชิาท่ีตอ้งการในชั้นปีท่ี 2 โดยใชเ้กณฑท่ี์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนด ดงัน้ี (1) สอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นของสาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด (2) ตามความตอ้งการของนกัศึกษาในสาขาวิชาท่ีจะเลือกเรียงตามล าดบั (3) เกรดเฉล่ียสะสม 
2 ภาคการศึกษาในชั้นปีท่ี 1 (4) จ านวนหน่วยกิตรวมท่ีสอบผ่านรวม 2 ภาคการศึกษา (5) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์จะ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดเพ่ิมเติม โดยในชั้นปีท่ี 2 ใหน้กัศึกษาเลือกสาขาวชิา  ดงัน้ี  
     หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  7 สาขาวชิา ดงัน้ี  

  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดงัน้ี    
  (1) วศิวกรรมโยธา (2) วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (3) วศิวกรรมไฟฟ้า (4) วศิวกรรม เคร่ืองกล-วศิวกรรมเคร่ืองกล  
         (5) วศิวกรรมอุตสาหการ-วศิวกรรมการผลิต (6) วศิวกรรมอุตสาหการ-วศิวกรรมอุตสาหการ (7) วศิวกรรมคอมพิวเตอร์             
    หลกัสูตรวศิวกรรมการผลิตส่ิงทอ 4 สาขาวิชา  ดงัน้ี 
    (1) วศิวกรรมส่ิงทอ  (2)  วศิวกรรมการจดัการผลิตภณัฑส่ิ์งทอ (3) เทคโนโลยพีอลิเมอร์และเสน้ใย   

(4) วศิวกรรมนวตักรรมสีส่ิงทอ 

 2.4  คณะบริหารธุรกจิ    
     1)   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  ดังน้ี  
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี      
   (1) การตลาด  (2) การจดัการ-การจดัการทัว่ไป (3) การจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือแผนศิลป์ – ค านวณ  ดงัน้ี      
   (5) การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (6) การเงิน (7)  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
     2)  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ บญัชีบณัฑิต 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือแผนศิลป์ – ค านวณ   
   3) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ  เศรษฐศาสตร์–เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือแผนศิลป์ – ค านวณ   
     4) หลกัสูตรนานาชาติ (International B.B.A Program) บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี   

รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  (1) Marketing (2) International Business Administration   
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือแผนศิลป์ – ค านวณ   
  คือ Logistics and Supply Chain Management   

 2.5  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   
    1)  หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต (คศ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  (1) ออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย  (2) อาหารและโภชนาการ (3) ศิลปประดิษฐใ์นงานคหกรรมศาสตร์   
   2) หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) หลกัสูตรครู คือ การศึกษาปฐมวยั 
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 2.6  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   1)  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สายศิลปกรรม (ศล.บ.) หลกัสูตร 4 ปี   
    รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
  (1) จิตรกรรม (2) ประติมากรรม  (3) ศิลปะภาพพิมพ ์(4) ศิลปะไทย (5) ออกแบบนิเทศศิลป์ (6) ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
  (7) ออกแบบภายใน (8) นวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมสมยั 
   2)  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.)  หลกัสูตรครู   
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
      (1) นาฏศิลป์ไทยศึกษา  (2) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (3) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 875/1043

กลับหน้าสารบัญ



3 
 
 2.7 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน   
    หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  (ทล.บ.) หลกัสูตร 4 ปี   
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
 (1)  เทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์ (2)  เทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง (3)  เทคโนโลยมีลัติมีเดีย   
 (4) เทคโนโลยส่ืีอดิจิทลั (5) เทคโนโลยกีารพิมพดิ์จิทลัและบรรจุภณัฑ ์ (6) เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

 2.8  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
    หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดงัน้ี      
 (1) คณิตศาสตร์  (2)  ชีววทิยา  (3)  สถิติประยกุต ์ (4) เคมี  (5) ฟิสิกส์ประยกุต ์    
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือแผนศิลป์ – ค านวณ   
 (1)  เทคโนโลยสีารสนเทศ  (2) วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 2.9  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
  หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) หลกัสูตร 5 ปี 
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 

 (1) สถาปัตยกรรม  (2) สถาปัตยกรรมภายใน        
2.10  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ดงัน้ี      
 (1) การผลิตพืช  (2) สตัวศาสตร์ (3) ประมง (4) เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดงัน้ี      
 (5) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร    
   2.11 คณะพยาบาลศาสตร์ 
    หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ พยาบาลศาสตร์ 
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

 2.12 วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย    
    1) หลกัสูตรการเเพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พทป.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  คือ การเเพทยเ์เผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
    2) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  

รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  (รวมในแผนการศึกษา 
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / วทิยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ / วทิยาศาสตร์-องักฤษ เป็นตน้) หรือเทียบเท่า  ดงัน้ี 
(1)  สุขภาพและความงาม (2)  นวตักรรมผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

3.  การสอบสัมภาษณ์ 
 ใหผู้มี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ตามประกาศของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดูก าหนดการสอบสมัภาษณ์และสถานท่ี
สอบสัมภาษณ์ ไดท่ี้เวบ็ไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th  หลงัจากสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิ 
สอบสมัภาษณ์ 
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4.  การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
 ให้ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตามประกาศของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  บันทึกขอ้มูลทะเบียนประวติั
นกัศึกษาพร้อมช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามอตัราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน    
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.oreg.rmutt.ac.th หลงัจากสมาคมท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
              ให้นักศึกษาใหม่ท่ีช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนแลว้ เขา้รับการตรวจร่างกายและปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต ์
www.oreg.rmutt.ac.th   

5.  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา    
   ใหน้กัศึกษาใหม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ดงัน้ี 

1. คณะศิลปศาสตร์   ภาคปกติ/พิเศษ 
 สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาคการศึกษาละ 25,000.- 
 สาขาวิชาอ่ืน ๆ ภาคการศึกษาละ 14,000.-/20,000.-  

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
     สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์  ภาคการศึกษาละ 20,000.- 
  สาขาวชิาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ 14,000.-  

3.  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
 สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อากาศยาน ภาคการศึกษาละ 30,000.-  

 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต และทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 16,000.- 
4.    คณะบริหารธุรกจิ  

         สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ภาคการศึกษาละ 20,000.- 
       หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การเงิน  ภาคการศึกษาละ 14,000.-  
  สาขาวชิาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ 12,000.-/18,000.-  
           หลกัสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ภาคการศึกษาละ 35,000.- 

5. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 12,000.- 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวชิา 
7. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 14,000.- 
8. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 14,000.- 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 16,000.- 
10. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

สาขาวชิาประมง การผลิตพืช  เทคโนโลยภูีมิทศัน์  ภาคการศึกษาละ 12,000.-  
 สาขาวชิาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ 14,000.-  
11. คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาละ         100,000.- 
12. วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย   

          หลกัสูตรการเเพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ภาคการศึกษาละ 16,000.- 
         สาขาวชิาสุขภาพและความงาม ภาคการศึกษาละ 14,000.- 
 สาขาวชิา นวตักรรมผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  ภาคการศึกษาละ 20,000.- 
 

หมายเหตุ :     1.  นกัศึกษาทุกคณะ/วิทยาลยั ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา้คนละ 1,000  บาท  โดยจะตอ้งช าระภายในเวลาท่ีก าหนด  
 เม่ือช าระแลว้มหาวิทยาลยัจะไม่คืนให้ 
                      2.  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.oreg.rmutt.ac.th 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 877/1043

กลับหน้าสารบัญ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
ที่ตั้ง 
           39 หมู่ท่ี 1 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 

รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
คณะศิลปศาสตร์  

19101000001 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20% 
2. O-NET=30%  
3. GAT=40% 
4. PAT 7.4=10% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

19101000002 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม    ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20% 
2. O-NET=30%  
3. GAT=40% 
4. PAT 7.4=10% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

19101000003 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม    ภาคพิเศษ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20% 
2. O-NET=30%  
3. GAT=40% 
4. PAT 7.4=10% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 878/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19101000004 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

1. ใช้ GPAX=20% 
2. O-NET=30%  
3. GAT=30% 
4. PAT 7.4=20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

19101000005 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20% 
2. O-NET=30%  
3. GAT=30% 
4. PAT 7.4=20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

40 

19101000084 คณะศิลปศาสตร ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาค
ปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20% 
2. O-NET=30%  
3. GAT=30% 
4. PAT 7.4=20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

20 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

19102000006 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.)  ภาค
ปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพจิารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 879/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19102000007 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ภาค

ปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

6 

19102000008 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) 
ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

5 

19102000009 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) 
ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 880/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19102000010 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม (ค.อ.บ.)     ภาคปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

15 

19102000011 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 (ค.อ.บ.) ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
วิทย์-คอมพิวเตอร์ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

8 

19102000012 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาค
ปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT=15% 
5. PAT2=15% 
6. PAT3=20% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 881/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19102000013 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา ภาคปกต ิ
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
 1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT=10% 
4. PAT1=25% 
5. PAT5=15% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

19102000015 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา ภาคปกต ิ

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
 1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT=10% 
4. PAT1=25% 
5. PAT5=15% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

7 

19102000017 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(ศษ.บ.) ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต/
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT=10% 
5. PAT1=25% 
6. PAT5=15% 
7. สอบสัมภาษณ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 882/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
19103000018 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช    ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30%  
3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

20 

19103000019 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสตัวศาสตร์ ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30%  
3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

19103000020 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30%  
3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 883/1043
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19103000021 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30%  
3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

19103000022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20%   
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10%  
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30% 
7. สอบสัมภาษ ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

60 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

19104000023 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ   
(7 สาขาวิชา) 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. ไม่รับตาบอดส ี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

60 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 884/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19104000024 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย์-คณิต 

2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. ไมรับตาบอดส ี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

35 

19104000025 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

19104000027 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด-ุวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. ไม่รับตาบอดส ี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

15 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 885/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19104000028 คณะวิศวกรรมศาสตร ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาค

ปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

40 

19104000029 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการ
น้ํา ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

19104000030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 886/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19104000085 คณะวิศวกรรมศาสตร ์  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

ภาคปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ กอ่น 

5 

19104000107 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ ( 4 สาขาวิชา) 
 -วิศวกรรมสิ่งทอ 
 -วิศวกรรมการจัดการผลิตภณัฑส์ิง่ทอ 
 - เทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย 
 - วิศวกรรมนวัตกรรมสสีิ่งทอ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. ไม่รับตาบอดส ี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

120 

19104000143 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

25 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 887/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19104000144 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 15% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 10% 
7. PAT 3 = 15% 
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

15 

คณะบริหารธุรกิจ  

19105000035 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

19105000036 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 888/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19105000037 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-การจัดการทั่วไป ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

19105000039 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

19105000040 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

19105000041 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
ปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 889/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19105000042  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาค

ปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

10 

19105000043 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ภาคปกติ 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

60 

19105000044 คณะบริหารธุรกิจ การบัญชีบณัฑติ ภาคปกติ 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

20 

19105000045 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร-์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค
ปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต หรือ แผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ กอ่น 

30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 890/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19105000047 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Marketing ภาคปกติ หลักสูตร

นานาชาติ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX =20%  
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1= 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

19105000048 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา International Business 
Adminsitration ภาคปกติ หลักสตูรนานาชาติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX =20%  
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1= 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

40 

19105000049 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Business Engilsh      ภาคปกติ 
หลักสูตรนานาชาต ิ

    

19105000145 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Logistics and Supply Chani 
Management  ภาคปกติ  หลักสตูรนานาชาติ 

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX =20%  
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1= 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 891/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

19106000050 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและ
เครื่องแต่งกาย ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 35% 
4. PAT 6 = 15% 
5 .สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

4 

19106000051 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 35% 
4. PAT 6 = 15% 
5 .สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

5 

19106000053 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) 
ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 20% 
4. PAT 5 = 30% 
5 .สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
เลือกสมัครในลําดับต้น ๆ  

5 

19106000117 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคห
กรรมศาสตร ์ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 35% 
4. PAT 6 = 15% 
5 .สอบสัมภาษณ ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

10 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 892/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

19107000054 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

2 

19107000055 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม     ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

8 

19107000056 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ ์  ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 893/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19107000057 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะไทย  ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

5 

19107000058 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคปกติ 
     

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ กอ่น 

2 

19107000059 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

2 

19107000060 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน  ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

2 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 894/1043

กลับหน้าสารบัญ



22 
 

รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19107000061 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

ร่วมสมัย ภาคปกติ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 6 = 40% 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฎิบัต ิ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

6 

19107000063 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาค
ปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 15% 
4. PAT 5 = 15% 
5. PAT 6 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. สอบปฎิบัต ิ
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

12 

19107000064 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา  (ศษ.บ.) 
ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 15% 
4. PAT 5 = 15% 
5. PAT 6 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. สอบปฎิบัต ิ
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

11 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 895/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
                         
19107000065 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปส์ากลศึกษา  (ศษ.บ.) 
ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1.ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 15% 
4. PAT 5 = 15% 
5. PAT 6 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. สอบปฎิบัต ิ
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

6 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

19108000066 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย) 
6. ไม่รับตาบอดส ี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

10 

19108000067 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย) 
6. ไม่รับตาบอดส ี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 896/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19108000068 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาค

ปกติ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย) 
6. ไม่รับตาบอดส ี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

5 

19108000069 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภาค
ปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย) 
6. ไม่รับตาบอดส ี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

15 

19108000070 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
และบรรจุภณัฑ์ ภาคปกต ิ

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย) 
6. ไม่รับตาบอดส ี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 897/1043

กลับหน้าสารบัญ



25 
 

รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19108000071 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย) 
6. ไม่รับตาบอดส ี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

19109000072 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 25% 
6. PAT 2 = 15%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

25 

19109000073 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาค
ปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9.ไม่รับตาบอดส ี   
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 898/1043

กลับหน้าสารบัญ



26 
 

รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
1910900074 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปกต ิ 1. แผนวิทย์-คณิต 

2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 20% 
6. PAT 2 = 20%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

30 

19109000075 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9.ไม่รับตาบอดส ี   
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

35 

19109000076 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 20% 
6. PAT 2 = 20%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

25 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 899/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19109000077 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาคปกติ 
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
ศิลป-์คํานวณ 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 20% 
6. PAT 2 = 20%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

25 

19109000078 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9. ไม่รับตาบอดส ี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน 

40 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

19110000079 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
ภาคปกติ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  
3. GAT = 10% 
4. PAT 4 = 40% 
5. สอบปฏิบัต ิ
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

15 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 900/1043

กลับหน้าสารบัญ
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19110000080 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตร 

5 ปี) ภาคปกติ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  
3. GAT = 10% 
4. PAT 4 = 40% 
5. สอบปฏิบัต ิ
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน  

15 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย 

19111000081 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ ภาค
ปกติ 

1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 20% 
5. PAT2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 
(ผู้เข้าศึกษาต้องมีร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้
ใน พ.ร.บ. การประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32  
เนื่องจากผู้สาเร็จการศึกษาต้อง
ขอขึ้นทะเบียนและสอบรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ) 

20 
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา 
TCAS 3 

รายละเอียด จ านวนรับ 
19111000082 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาค

ปกติ 
1. 1. แผนวิทยาศาสตร ์ 
(รวมในแผนการศึกษา  
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร-์คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร-์อังกฤษ เป็นต้น) 
หรือเทียบเท่า 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 20% 
5. PAT2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

60 

19111000133 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ภาคปกติ 

1. 1. แผนวิทยาศาสตร ์ 
(รวมในแผนการศึกษา  
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร-์คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร-์อังกฤษ เป็นต้น) 
หรือเทียบเท่า 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 20% 
5. PAT2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

25 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 

19112000083 คณะพยาบาลศาสตร ์  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ 1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX   
3. สอบสัมภาษณ ์
4. 3. ผลการตรวจร่างกายเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพในวันสอบ
สัมภาษณ ์
5. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน 

20 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

 

 

ที�ตั�ง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เลขที� � ถนนนางลิ�นจี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร �����  

เบอร์โทรศพัท ์��-���-����   เวบ็ไซต ์www.admissions.rmutk.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัรสอบคดัเลอืกฯ 

1. เป็นผูมี้คุณวฒิุการศึกษาตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2. ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที�สงัคมรังเกียจ หรือโรคที�จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียอยา่งร้ายแรง 

4. กรณีไดรั้บการสอบสมัภาษณ์ ผูส้มคัรตอ้งแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามที�มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพกาํหนด 

5. มีบุคลิกภาพที�เหมาะสม เช่น  กริยาท่าทาง การพดูจา และการแสดงความคิดเห็น 

คณะศิลปศาสตร์ 

 สาขาวชิาการโรงแรม    นกัศึกษาชาย  ตอ้งมีส่วนสูงไม่ตํ�ากวา่ ��� เซ็นติเมตร / นกัศึกษาหญิง ตอ้งมีส่วนสูงไม่ตํ�ากวา่ ��� 

เซ็นติเมตร ไม่พิการทางร่างกาย  นํ� าหนกัเหมาะสมกบัส่วนสูงเพื�อความหมาะสมกบังานอาชีพการโรงแรม 

 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารสากล    มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษพดูสื�อสารในชีวติประจาํวนัได ้

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาเคมี    สําเร็จการศึกษาระดับ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) และตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง 

วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร    สาํเร็จการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเท่า และตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพมิพ์    ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดย

ให้อ่านเฉพาะ �� แผ่นแรก หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้้อยกว่า �� 

แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทย์

จะตอ้งระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการ

ทดสอบตาบอดสีไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวิธี Ishihara 

test ได)้ 

 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์    ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผ่านการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ 

Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่าน

ไดน้้อยกว่า �� แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของ

ใบรับรองแพทย์จะตอ้งระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์้วย 

(สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสีไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสี

ดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 904/1043

กลับหน้าสารบัญ



 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง    ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผ่านการทดสอบตาบอดสีดว้ยการ

ทดสอบแบบ Ishihara test  โดยให้อ่านเฉพาะ �� แผ่นแรก หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตา

บอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผน่ ถือวา่ไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี�

ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทย์

ดว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสีไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบ

ตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล หลักสูตรปริญญาตรี � ปี ปกติ     สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดย

จะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ หรือ

เทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติอื�นๆ ตามข้อบังคบัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปริญญาตรี � ปี ปกต ิ   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดย

จะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ หรือ

เทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร หรือ มีคุณสมบัติอื�น ๆ ตามข้อบังคบัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วทิยาศาสตร์ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื�องกล    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ 

รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ้่านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 905/1043

กลับหน้าสารบัญ



 

 สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ 

รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ้่านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมวศิวกรรมการผลติความแม่นยาํสูง 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ ตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 906/1043

กลับหน้าสารบัญ



 

คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอ 

 สาขาวชิาเทคโนโลยสิี�งทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) (วิทย์-คณิต) หรือ (ศิลป์-คํานวณ) หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ ตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิานวตักรรมสิ�งทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื�น ๆ ตามข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาออกแบบสิ�งทอและแฟชั�น 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) ทุกแผนการเรียน 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 907/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

  

 

 

 

 

 

ลําดับ  สาขาวิชา/หลักสูตร  คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาการทองเท่ียว  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 คะแนนสอบวิชา GAT รหัส 85 รวมคะแนน

แลวไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน  ๆท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

 

2 สาขาวิชาการโรงแรม  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

4 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

6 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การโรงแรม - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตาม    

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- คุณสมบัติเพิ่มเติม นักศึกษาชาย  ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 เซ็นติเมตร / นักศึกษาหญิง 

ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 155 เซ็นติเมตร ไมพิการทางรางกาย  นํ้าหนักเหมาะสมกับสวนสูง

เพ่ือความหมาะสมกับงานอาชีพการโรงแรม 

 

  

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะศิลปศาสตร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 908/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

  

 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล  

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

ภาษาญ่ีปุน - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาไทย 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  ทุกสาย หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 

อาชีพเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ตัวแทนนําเท่ียว 

มัคคุเทศก (Tour Guide) /ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant)/ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies)/  

งานขายและการตลาด  (Sales and Marketing)/งานออก ต๋ั วโดยสาร (Ticketing Officer)/งานจอง 

(Reservations Officer)/ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation)/พนักงานบนเรือสําราญ (Cruise Line Staff) 

ตําแหนงงานในองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา / เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย / เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกรมการทองเท่ียว /เจาหนาท่ีประจําแหลงทองเท่ียวภาครัฐบาลและเอกชน / 

นกัพัฒนาการการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด /ตํารวจทองเท่ียว กองบังคับ

การตํารวจทองเท่ียว / เจาหนาท่ีหนวยงานอุทยานแหงชาติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

ผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ไดแก พนักงานบริการสวนหนาในโรงแรม 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จากมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม)/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ/เจาหนาท่ีในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 909/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

  

 

 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

นักศึกษาท่ีเรียนสําเร็จหลักสูตรน้ีสามารถประกอบวิชาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร ไมวาจะ

เปนหนวยงาน รัฐบาล ธุรกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนักศึกษาอาจจะทํา อาทิ  

นักวิเทศสัมพันธ/นักประชาสัมพันธ/เลขานุการ/พนักงานตอนรับ/เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ/นักแปลเอกสาร/ 

นักส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ/อาจารย/ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุน 

อาจารย/มัคคุเทศก/ลาม/นักแปล/เจาหนาท่ีสถานทูต/พนักงานบริษัท/พนักงานธนาคาร/เลขานุการ/ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัททองเท่ียว บริษัทสายการบิน  

และสถานพยาบาล)/บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนําเขาและสงออก/ผูแปลภาษา หรือลามภาษา/ 

อาจารยสอนภาษาจีน/เจาของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโดยใชภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย/วิทยากรฝกอบรมงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน/นักวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน/ธุรกิจสวนตัว (งานหัตถศิลป)/เจาหนาท่ีสงเสริม

ผลิตภัณฑชุมชน/ผูสอนงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักเขียนบทความทางดานผลิตภัณฑชุมชน/ผูบริหาร/หัวหนา

งานดานการออกแบบในสถานประกอบการ/หัวหนาโครงการในหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/ 

นักออกแบบบรรจุภัณฑ/นักออกแบบธุรกิจบริการ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 910/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

     

 

 

 

 

 

ลําดับ  สาขาวิชา/หลักสูตร  คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ  ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน 

ONET รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT ร หั ส  74 + ผลคะ แนน  ONET รวม

คะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT ร หั ส  71 + ผลคะ แนน  ONET รวม

คะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT ร หั ส  71 + ผลคะ แนน  ONET รวม

คะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน 

ONET รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน  ๆท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 911/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

     

 

ลําดับ  สาขาวิชา/หลักสูตร  คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

6 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT ร หั ส  74 + ผลคะ แนน  ONET รวม

คะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

7 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน 

ONET รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 71 + ผลคะแนน ONET    รวม

คะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

9 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ผลคะแนน 

ONET รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เคมี สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และตองมีผลการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 912/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

     

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิทยาการคอมพิวเตอร / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการพิมพ * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการถายภาพและ

ภาพยนตร * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและ

การออกแบบ   
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียง* 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ * 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา

ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 913/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

     

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

นักวิทยาศาสตรทางเคมีประจําสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน โดยทําหนาท่ีในการ

วิเคราะห ทดสอบวิจัยและพัฒนา อาทิ อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี  พลาสติก  ยา อาหาร  

เคมีภัณฑ  นํ้ามันพืช  เครื่องสําอาง หนวยงานทางดานส่ิงแวดลอม ประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ การ

ขายสารเคมี วัสดุและอุปกรณทางเคมี เคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง เปนผูผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑทางเคมี เชน เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด ครู อาจารยทางเคมี พนักงานขายส่ิง

ตาง  ๆทางดานเคมีและเคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร      

เปนเจาหนาท่ีฝายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห วิจัยอาหาร ท่ีปรึกษาระบบประกัน

คุณภาพอาหาร เจาหนาท่ีฝายประกันคุณภาพอาหาร เจาหนาท่ีพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ผูตรวจรับรอง

ระบบประกันคุณภาพอาหาร รับราชการในหนวยงานราชการและหนวยงานการศึกษา  นักวิชาชีพใน

สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสวนตัวดานการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการคา

ผลิตภัณฑอาหารท้ังในและตางประเทศ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง   

 งานผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตาง ๆ   ท้ังระบบสถานีและระบบเครือขาย เนนการฝก

ปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะดานโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การผลิตส่ือโทรทัศนใตนํ้า การผลิตโทรทัศนระบบ  

3 มิติ การประชุมทางไกลผานจอภาพ  การถายทอดสัญญาณสดผานระบบเครือขาย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร ออกแบบและ

บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร บํารุงรักษาอุปกรณทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนท่ี พัฒนาโปรแกรมบน

ระบบการทํางานแบบฝงตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม      

เปนนักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม นักวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม ผูประกอบธุรกิจหรือเจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม 

และสปา ท่ีปรึกษาผูบริหารในสถานเสริมความงามและสปา นักวิชาการและวิทยากรดานสุขภาพและ

ความงาม ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม และอาชีพ

เก่ียวกับสุขภาพและความงามตามสถานท่ีตาง ๆ ไดหลากหลาย ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม  สถานประกอบการธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพและความงาม 

โรงแรม และรีสอรท   

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 914/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

     

 

 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

งานออกแบบผลิตภัณฑของใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบกราฟฟก โฆษณา เฟอรนิเจอร ของเด็กเลน 

บรรจุภัณฑ การผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ   

งานออกแบบส่ิงพิมพ คอมพิวเตอรกราฟฟก กระบวนการผลิตส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ เจาหนาท่ีวิจัย

และพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร   

งานผลิตภาพน่ิง งานผลิตภาพยนตร ตากลอง งานผลิตภาพเชิงพาณิชย ภาพโฆษณา ถายภาพบุคคล 

ภาพแฟช่ัน ถายภาพสารคดี งานตัดตอภาพยนตร งานกํากับการแสดง งานประชาสัมพันธและ

ส่ือสารมวลชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ  

งานออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร การผลิตเฟอรนิเจอรและช้ินสวน ฝายผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

ผูจัดการ  ผูควบคุมงานเฟอรนิเจอรและงานตกแตงภายใน ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในงานเฟอรนิเจอรและ

ตกแตงภายใน 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 915/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

   

 

 

 

 

 

ลําดับ  สาขาวิชา/หลักสูตร  คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 คะแนนสอบกลางขอใดขอหน่ึงดังน้ี 

1. มีผลคะแนนสอบวิชา GAT รหัส 85+ PAT รหัส 

73 คะแนนรวมกัน ไมนอยกวา 35% หรือ 

2. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร และ 

วิชาวิทยาศาสตร คะแนนรวมกัน ไมนอยกวา 35% 

หรือ 

3 . มีผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ  9  วิชา วิชา

คณิตศาสตร  1 ห รือ คณิตศาสตร  2 และ วิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35% 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกําหนดตาม

ความเหมาะสม 

2 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และ 

วิชาคณิตศาสตร คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35% 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกําหนดตาม

ความเหมาะสม 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ PAT รหัส 

73 + PAT รหัส 75  คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35% 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกําหนดตาม

ความเหมาะสม 

4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ PAT รหัส 

73 + PAT รหัส 75  คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35% 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกําหนดตาม

ความเหมาะสม 

 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 916/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

   

 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ มีคุณสมบัติอ่ืน  ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยตองเรียนรายวิชาปรับ

พ้ืนฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 

ประเภท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาไฟฟา ไฟฟากําลัง ไฟฟาอุตสาหกรรม เปนตน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีใกลเคียงใหอยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได) 

เทคโนโลยีอุตสาหการ - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท า           

หรือโดยการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ โดยการพิจารณา

ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  5 ป 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

(ค.อ.บ.) 

(ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพครู) 

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคร่ืองกล หรือเทียบเทา หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือ

เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมอุตสาหการ  

(ค.อ.บ.) 

(ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพครู) 

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  หรือ

เทียบเทา หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือ

เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 917/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

   

 

 
 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ      

หัวหนางาน/ผูปฏิบัติงาน/ผูชํานาญงานเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมการผลิตการจัดการ เชน 

โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต โรงงานพลาสติก พนักงานในหนวยงานรัฐ พัฒนาทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรัฐวิสาหกิจ

ตางๆ นักประดิษฐนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม

ผูประกอบการอิสระดานการผลิตและอุตสาหการ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร     

นักพัฒนาวงจรขนาดเล็กและโปรแกรมสําหรับควบคุมดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

(Internet of Things) นักวิเคราะหและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร นักออกแบบและบริหารจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอร ผูใหบริการสนับสนุนดานเทคนิค ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ครู/อาจารย นักฝกอบรม นักวิชาการ บุคลากรดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษา สถาน

ประกอบการของภาครัฐและเอกชนท่ีพัฒนาศักยภาพบุคคลใหมีความรู ความสามารถ คุณธรรม

จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ท่ีตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล งานบริการ

อุตสาหกรรมยานยนต การถายทอดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ครู / อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ ผูจัดการ/หัวหนา

แผนกดานอุตสาหกรรม ผูบริหาร/หัวหนาแผนกดานอุตสาหกรรม ผูบริหาร/หัวหนาแผนกศูนย

ฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผูจัดการโครงการทางดานอุตสาหกรรม นักอานแบบ เขียนแบบ

ทางดานอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 918/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 

30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

     

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 919/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

     

ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 73 หรือ PAT รหัส 72 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

7 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

8 วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

9 วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

10 วิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+ 

PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนน

แลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 920/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมโยธา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมไฟฟา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  

วิศวกรรมเคร่ืองกล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา  30 หนวยกิต  

วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 44 หนวยกิต  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต  

วิศวกรรมเคมี * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมสํารวจ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

วิศวกรรมซอมบํารุง 

อากาศยาน * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต  * 

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขาโทรคมนาคม สาขาไฟฟา สาขาเมคคาทรอนิกส และสาขาคอมพิวเตอร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอรสาขาไฟฟา สาขางาน

ระบบโทรคมนาคม สาขางานระบบเสียงและภาพ สาขาเมคคาทรอนิกส และสาขา

คอมพิวเตอร หรือ เทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  

  

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 921/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมการผลิตความ

แมนยําสูง * 

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาสายชางอุตสาหกรรม ชาง

กลโรงงาน ชางโลหะ ชางกลโลหะ ชางเช่ือมและโลหะแผน ชางทอและประสาน ชางเขียน

แบบเคร่ืองกล หรือเทียบเทา 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชา

ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางโลหะการ ชางเช่ือมและโลหะแผน ชางทอ

และประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเทคนิคการผลิต หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอน

ผลการเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา/พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/

เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา/ชางเทคนิคผูควบคุม

งาน 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ *
เกณฑการไมรับนักศึกษาที่ตาบอดส ี

 

 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม -  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน   -  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 

แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไม

ผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถ

เขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวย

วิธี Ishihara test ได) 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 922/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจสวนตัว

ทางดานวิศวกรรมไฟฟา/ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา/นักวิเคราะหนโยบายและโครงการระบบไฟฟากําลัง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรเคร่ืองกล (Mechanical Engineer)/วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)/วิศวกรฝายออกแบบ

งานระบบภายในอาคาร (Building System Engineer)/วิศวกรฝายซอมบํารุง (Maintenance Engineer)/

นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจของ

ตนเองดานวิศวกรรมอุตสาหการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/

ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/

วิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/วิศวกรวิจัยและพัฒนา/วิศวกรขายและ

บริการ/วิศวกรโครงการ/วิศวกรท่ีปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี/วิศวกรตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ/

วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอุตสหกรรมเคมี/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/ 

วิศวกรขายและบริการอุปกรณเคร่ืองมือวัดวิเคราะหช้ันสูง/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสํารวจ 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรสํารวจ/เจาหนาท่ีของรัฐในสถานประกอบการ ในตําแหนง

วิศวกรสํารวจ/ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมสํารวจ/นักวิจัยในหนวยงาน

ของภาครัฐและเอกชน/นักวิชาการในองคกรตางๆ/ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับตําแหนงวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน/ประกอบ

ธุรกิจสวนตัวดานซอมบํารุงอากาศยาน/วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน บริการภาคพ้ืนอากาศยาน/เจาหนาท่ี

ควบคุมดูแลงานทาอากาศยาน/นักวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน/เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

การซอมบํารุงอากาศยาน/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 923/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต/นักวิเคราะหระบบอัตโนมัติ/วิศวกรประจําโรงงานท่ีควบคุมดวยเคร่ืองจักรข้ัน

สูง/โปรแกรมเมอรระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน/วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ/วิศวกรวิจัยและ

พัฒนา /วิศวกรขายและบริการ/วิศวกรโครงการ/ 

วิศวกรท่ีปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกร

วางแผน การผลิต วิศวกรซอมบํารุงรักษา วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ วิศวกรจัดซ้ือ วิศวกร

แมพิมพและข้ึนรูป วิศวกรการวัดและตรวจสอบ เปนตน/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรซอมบํารุง วิศวกร

ออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรวางแผนการผลิต เปนตน/ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรม ท่ีเก่ียวกับ

การออกแบบ, กระบวนการผลิต, การวัดและตรวจสอบ หรือการบริการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน 

 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 924/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาการเงิน   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

2 สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85 รวม

คะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

3 สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

5 สาขาวิชาการบัญชี  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

6 สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

   

   

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 925/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

7 สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย)   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

8 สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด)   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

9 สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ)   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

11 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป 

การเงิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

การประเมินราคาทรัพยสิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

ระบบสารสนเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

  

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 926/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  4 ป 

การจัดการ  

(กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

การจัดการ  

(กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การตลาด  

(กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การตลาด  

(กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ป 

การบัญชี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป (Bachelor of Business Administration) 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(นานาชาติ) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 

- วุฒิการศึกษาตางประเทศ (เทียบเทา) 

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

เจาหนาท่ีการเงิน   นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย นักวิเคราะหหลักทรัพย   นักวิเคราะหสินเช่ือ ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน   พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน   งานดานการประกันภัย  ผูประกอบการธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ  

ผูดูแลส่ือ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ ตัวแทนผลิตส่ือขององคกร ท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษและการ

ส่ือสาร ผูเช่ียวชาญดานการส่ือสารและวัฒนธรรม ผูประกอบการท่ีเช่ียวชาญดานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ ผูเช่ียวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 

เจาหนาท่ีประเมินราคาทรัพยสิน  เจาหนาท่ีประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย  เจาหนาท่ีประเมิน

ความเสียหายของทรัพยสิน  ท่ีปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย  ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 927/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

ทําหนาท่ีเปนผูวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร ผูดูแลและออกแบบ Website ผูบริหารระบบเครือขาย 

ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร บุคลากรดาน ICT ขององคกร และผูบริหารระบบ

สารสนเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    

ทําหนาท่ีเปนผูบริหารงานบุคคล  เลขานุการ การจัดการท่ัวไป  การจัดการทรัพยากรมนุษย  และการ

จัดการสํานักงานของสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ฝายพนักงานลูกคาสัมพันธ  ฝาย

ฝกอบรม  ฝายประชาสัมพันธ  ผูประกอบการธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

ผูบริหารดานการขาย  การตลาด  ฝายจัดซ้ือ  การโฆษณาประชาสัมพันธ   ฝายวิจัยการตลาด     

ผูประกอบการดานธุรกิจระหวางประเทศ   ผูประสานงานดาน  Logistic  ฝายกิจกรรมพิเศษ  ฝาย

ประชาสัมพันธ  ฝายบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ผูประกอบการธุรกิจ 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     

พนักงานบัญชี  ผูทําบัญชีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ผูตรวจสอบภาษี

อากร (Tax Audit) ผูตรวจสอบภายใน (CIA) ผูประกอบการธุรกิจ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล  

นักวิเคราะหขอมูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Marketing) เจาของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทําธุรกิจ นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล ผูเช่ียวชาญ

และใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจออนไลน ท่ีปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ 

 

 

 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 928/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

    

 

 

 

 

 

ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สมทบ (เสาร-อาทิตย) 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

4 สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

5 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

   

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 929/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

    

 

ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

7 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว 

ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

8 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 71 + PAT รหัส 72 + PAT รหัส 75 

รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและโภชนาการ 

(สมทบ) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได 

เทคโนโลยีเส้ือผาและ

แพตเทิรน 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (กศน.) การศึกษาตามอัธยาศัย (ม.6) 

ธุรกิจอาหาร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 930/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

    

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

การออกแบบแฟช่ัน - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบ

แฟช่ันและส่ิงทอ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน 

วิทย – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป  - คํานวณ หรือเทียบเทา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร หรือเทียบเทาเขาศึกษา โดยการเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป ท้ังน้ีผูเรียน

ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง  ๆตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ๆ โดยการเทียบโอนหนวยกิต จาก

หลักสูตร 4 ป ท้ังน้ี ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- เป น ผู สําเร็จการศึกษาระ ดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห รือเทียบเท า ห รือระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ท่ีมีประสบการณในการทํางาน

ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไมนอยกวา 

2 ป โดยการเทียบโอนประสบการณในการทํางานได แตตองผานทดสอบจากคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรกอนเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป 

คหกรรมศาสตรศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ผูประกอบการอาหาร (เชฟ) ในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร สายการบิน รีสอรทสปา ฯลฯ นัก

โภชนาการ นักกําหนดอาหารในโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐและเอกชน ศูนยสงเสริมสุขภาพ  ผูจัดการฝาย

ตาง  ๆใน Super center ฝายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอร่ี ผลไม ครู/อาจารยวิชาชีพ ภาครัฐและ

เอกชน พนักงานในกองบรรณาธิการอาหารและโภชนาการ เคหกิจเกษตร 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 931/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

    

 

 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดยอม (SME) บริหารจัดการการผลิตเส้ือผา 

ออกแบบและทําแพตเทิรนดวยคอมพิวเตอร การทําแบบตนแบบและการตัดเย็บเส้ือตัวอยาง การปรับ

ขนาดและวางแบบและการตัดเย็บเส้ือผาดวยคอมพิวเตอร บริหารจัดการกระบวนการเย็บ เขียน

ไดอะแกรม วางแผนในการผลิต ประกอบอาชีพตําแหนงตางๆ ในสายการผลิตในสถานประกอบการ 

ทําธุรกิจเส้ือผา ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในหนวยงานราชการ ครูของวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย

อาชีวศึกษา กรมพลาธิการ พัฒนาชุมชน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 

ผูประกอบธุรกิจดานอาหาร เชฟ ผูจัดการดานธุรกิจอาหาร  ผูประกอบอาหาร (กุก) ในโรงแรม 

ภัตตาคาร รานอาหาร  นักออกแบบอาหาร  ครู/อาจารยในหนวยงานราชการและเอกชน วิทยากร

แนะนําสาธิตสินคาอาหารและสุขภาพ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

นักออกแบบแฟช่ัน (Fashion Designer)  นักบริหารจัดการสินคาแฟช่ัน (Fashion Merchandiser) 

ฝายจัดซ้ือและจัดจําหนายสินคาแฟช่ัน (Fashion Buyer andVisual Merchandiser) ผูอํานวยการ

ฝายแฟช่ันและนักเขียนบทความแฟช่ัน (Fashion Director and Content Editor) นักออกแบบ

รูปแบบการแตงกาย ( Styling Fashion Designer) นักออกแบบส่ิงทอแฟช่ัน (Textile Designer) 

นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling) ผูจัดการและออกแบบ

การจัดการจัดแสดงงานแฟช่ัน (Exhibition and Fashion Show Manager) นักประชาสัมพันธและ

ถายทอดงานแฟช่ัน (Fashion PR and Online Class Teacher) นักวาดภาพประกอบงานแฟช่ัน 

(Fashion Illustrator) นักออกแบบแบบตัดแฟช่ัน (Flat Pattern Designer) งานสวนราชการ ครู

อาจารยภาครัฐและเอกชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ทางดาน กระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะหสารอาหาร ประกันคุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D) ครู/อาจารย งานใน

หนวยงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กรม

วิทยาศาสตรบริการและการประกอบอาชีพอิสระ 

 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 932/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

    

 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C) การ

ประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา ( R&D) การตรวจรับรองคุณภาพ (Inspection) การจัด

จําหนาย (Import- Export) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการและหนวยงานราชการ 

รวมท้ังการเปนผูฝกอบรมหรือคําปรึกษากับสถานประกอบการดานอาหาร การประกอบอาชีพอิสระ 

เชน เจาของสถานประกอบการดานอาหาร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

 ครู/อาจารยวิชาชีพคหกรรมศาสตรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

งานราชการ เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ประกอบอาชีพอิสระ เชน สถานรับเล้ียง

เด็กออนกอนวัยเรียน เผยแพรความรูในนิตยสารและวารสารเก่ียวกับงานคหกรรมศาสตร 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกตไิมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน มหาวิทยาลัยขอ

สงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวชิานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 933/1043

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ 

 

     

 

 

 

 

 

ลําดับ สาขาวิชา/หลักสูตร คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

2 สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงทอ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

3 สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT 

รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมตํ่ากวา 30 % 

 สอบสัมภาษณ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ

กําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีส่ิงทอ * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือ (ศิลป-คํานวณ) 

หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

นวัตกรรมส่ิงทอ* - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน 

 ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเคมีส่ิงทอ 

หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ 

 

     

 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ   

1. พนักงานในงานอุตสาหกรรมเสนใย เสนดาย ทอผา ถักผา ผาไมทอและเคร่ืองนุงหม 

2. พนักงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

3. เจาหนาท่ีตรวจประเมินระบบคุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม 

4. นักวิจัยและสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน 

6. บุคลากรทางดานการศึกษาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและแฟช่ัน 

7. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ   

1. ผูประกอบการเก่ียวกับสี สารเคมี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

2. นักวิทยาศาสตรส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรม ฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จส่ิงทอ 

3. นักวิทยาศาสตรส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆท่ีตองใชส่ิงทอเทคนิค 

4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสี สารเคมี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาส่ิงทอพ้ืนฐานและส่ิงทอเทคนิค 

6. เจาหนาท่ีฝายวางแผนระบบและกระบวนการผลิตทางดานส่ิงทอ 

7. บุคลากรดานการศึกษาและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรส่ิงทอ 

8. นักปฏิบัติ นักวิทยาศาสตรในอุตสาหกรรมการซักรีด อุตสาหกรรมหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

หมายเหตุ * 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ 

- สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ 

- สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา

ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 
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  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน) 

 คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ 

 

     

 

 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  

นักออกแบบลายผา นักออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย นักพัฒนาผลิตภัณฑ ผูผลิตสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน ผูควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ นักจัดการสินคาส่ิงทอ ผูจัดแสดงสินคาเส้ือผาและส่ิงทอ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ

ดานการออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน และ ผูประกอบการดานสินคาส่ิงทอ 

 

 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองไมตาบอดสี มีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  
 
 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว์ 
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือปวช.ที่เทียบเคียงสายวิทย์-คณิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

 รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์    
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาประมง           
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์  
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ 

 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 937/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ 
สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ 

 
คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมโยธา    
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
วิศวกรรมเคมี     
รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ    
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562   
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313011103 สาขาวชิาพชืศาสตร์          รับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า                  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า 
           
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โทร.038-358201 ต่อ 8311 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562   
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313091203 สาขาวิชาการจัดการการบิน              รับ  30  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
              ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาพานิชยกรรม          
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. มีเกรดเฉลี่ยละสม (GPAX)  6  ภาคการศึกษา  2.00 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารสรรพวิชญ์บริการ  ห้องสถาบันเทคโนโลยีการบิน ชั้น 5   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         สถาบันเทคโนโลยีการบิน  โทร. 038-358201 ต่อ 8515 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 940/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313101203 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์     รับ  30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์  ปวช.สายเกษตรศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า 
2. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา (สัดส่วน 20%) 
2. คะแนน GAT(10%),PAT1(10%),PAT2(30%) และ O-NET(30%) หรือ ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา (สัดส่วน 80%) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารโรงพยาบาลสัตว์  ชั้น 2  
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
        คณะสัตวแพทยศาสตร์  โทร.  038-358147 ต่อ 2020 
        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 941/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323081103 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 942/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323082103 สาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม แขนงการท่องเที่ยว   รับ  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 943/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323082203 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงการโรงแรม      รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1.   เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 944/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19343075203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  รับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.       
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม  6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย 
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 945/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19343078303 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง       รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม        
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม  6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย 
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 946/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19343071103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม  6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย 
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 947/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19343077203 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ศิลปกรรมหรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม  6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย 
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 948/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19343072203 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม  6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย 
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 949/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19343072103 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า        
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม  6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย 
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 950/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313063103 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  รับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  
                          
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 951/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313064103 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ต้องผ่านการศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 952/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313061103 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารโภชนาการและ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือเทียบเท่า          
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 953/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313066203 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  รับ  30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม และสายเกษตรกรรม        
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 954/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313066303 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  รับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม        
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 955/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313062203 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  รับ  30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
โภชนาการและหรือสาขาที่เก่ียวข้อง         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 956/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313066403 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รับ  30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                                 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562       
          สถานที่สอบ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225        
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 957/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313052103 สาขาวิชาการจัดการ  รับ  25  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร.038-358230 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 958/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313053103 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร.038-358230 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 959/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313051103 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ  
                                   
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร.038-358230 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 960/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313056103 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.                          
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร.038-358230 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 961/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313055203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต ต้องมเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์-ค านวณ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
3. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร.038-358230 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 962/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323049503 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับ  30  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 963/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323049803 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์  ให้พร้อมแนบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ ์ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 964/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323046103 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 965/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323044103 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รบั  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 966/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323047203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      รับ  35  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 967/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323043103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  รับ  50  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 968/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323041103 สาขาวิชาการตลาด  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 969/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323041203 สาขาวิชาการจัดการ รับ  50  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 970/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323049713 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน   รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 971/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323049723 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 972/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  (กรุงเทพมหานคร) 
รหัส 19323045003 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1.สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 973/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333032103 สาขาวิชาพืชศาสตร์          รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 974/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333031103 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  รับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขา         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 975/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333033003 สาขาวิชาประมง       รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
                          
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 976/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333034203 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทย์-คณิต /ศิลป์-ค านวณหรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. อุตสาหกรรมเกษตร/อาหารและโภชนาการหรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 977/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333035303 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ

นวัตกรรม  
รับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทย์-คณิต /ศิลป์-ค านวณหรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรม/คหกรรม  
                  หรือเทียบเท่า                              
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 978/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333035203 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทย์-คณิต /ศิลป์-ค านวณหรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรม/คหกรรม  
                  หรือเทียบเท่า                         
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 979/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333036303 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   รับ  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 980/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333037403 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     รับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 981/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333032403 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รับ  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณหรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เกษตรกรรม         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 982/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333037503 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 983/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333038103 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับ  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
                              
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โทร. 039-307270 ต่อ 25 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 984/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีสังคม   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333027103 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รับ  19  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีสังคม  โทร. 039-307261-4 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 985/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีสังคม   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333021103 สาขาวิชาการจัดการ   รับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา          
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีสังคม  โทร. 039-307261-4 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 986/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีสังคม   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333026103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.            
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีสังคม  โทร. 039-307261-4 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 987/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีสังคม   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333022103 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  รับ  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.       
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีสังคม  โทร. 039-307261-4 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 988/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีสังคม   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333025203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  รับ  35  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.           
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีสังคม  โทร. 039-307261-4 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 989/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยีสังคม   วิทยาเขตจันบุรี  (จ.จันทบุรี) 
รหัส 19333023103 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รับ  15  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   หรือเทียบเท่า         
                      
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเทคโนโลยีสังคม  โทร. 039-307261-4 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 990/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562   

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313012103 สาขาวิชาสัตวศาสตร์             รับ  40  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า                  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
           1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โทร.038-358201 ต่อ 8311 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 991/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562   

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313015103 สาขาวชิาประมง  รับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า                  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
           1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โทร.038-358201 ต่อ 8311 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 
 
 
 
 
 
  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 992/1043

กลับหน้าสารบัญ



รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562   
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313011403 สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์  รับ  25  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
          1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรม/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ศิลปกรรม 
                 พืชศาสตร์/ภูมทิัศน์/เทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า          
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
          1. มีผลงานที่เก่ียวกับสายงานและใบประกาศนียบัตร ผลการแข่งขันหรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี   
          เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โทร.038-358201 ต่อ 8311 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 993/1043

กลับหน้าสารบัญ



 
การรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2562   

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตบางพระ  (ชลบุรี) 
รหัส 19313013103 สาขาวชิาเกษตรกลวธิาน       รับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
              เป็นผู้ส าเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า                  
              เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือช่างกลเกษตร 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
           1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
          วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2562      สถานที่สอบ   อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี   
          เวลา 8.30-10.00 น. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
          เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
          เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
         1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.  
         2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
         4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         5.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
        วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โทร.038-358201 ต่อ 8311 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 994/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

 

ทีต่ั้ง 
 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิาการท่องเทีย่ว ( หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการโรงแรม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวชิาวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือสายวชิาศิลป์ - ค  านวณ 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวทิยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกต)ิ 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียนและตอ้งผา่นการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มา

ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต และกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์มาไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 995/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะบริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาการบัญชี ( หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการจัดการ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการตลาด-การบริหารการตลาด (หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการตลาด-การส่ือสารการตลาด ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการเงิน ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศ (คอมพวิเตอร์) ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร 4 ปี เรียนในวันและเวลาราชการ 8.00 – 17.00 น. ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  ผา่นการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

สาขาวชิาการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกจิ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในระดับ

มธัยมศึกษา 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 996/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี ภาคสมทบ ค ่า จันทร์-ศุกร์) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและแม่พมิพ์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลติอตัโนมัติ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติเคร่ืองประดับ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล-เคร่ืองกล (5 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล-อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั (5 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , ศิลป์ – ค  านวณ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-คอมพวิเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , ศิลป์ – ค  านวณ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
สาขาวชิาเทคโนโลยเีส้ือผ้า ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ-ออกแบบแฟช่ัน ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ-ออกแบบผลติภัณฑ์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี โครงการความร่วมมือ บ.การบินไทย จ ากดั มหาชน) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน(เลอืกสาขาวชิา ช้ันปีที่ 2)( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพมิพ์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม (5 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	พ.ศ.	๒๕๔๘	 โดยเมื่อ	 วันที่	๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (ร.๙)	ทรงลงพระปรมาภิไธย 

ในพระราชบัญญติั	และประกาศในราชกิจจานเุบกษา	เลม่	๑๒๒	ตอนที	่๖	ก	วนัที	่๑๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พระราชบญัญตันิีม้ผีลทำาใหเ้กดิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	จำานวน	๙	แหง่	 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้า

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและ

บัณฑิตศึกษาโดยจัด เป็น	 ๗	 คณะ	 ๓	 วิทยาลัย	 ได้แก่ 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 	 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะศิลปศาสตร์	 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาลัยเพาะช่าง	 วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนรัตนโกสินทร์	 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	มีพื้นที่จัดการศึกษารวม	๔	พื้นที่	 ได้แก่	

พื้นที่ศาลายา	พื้นที่บพิตรพิมุข	จักรวรรดิ	วิทยาลัยเพาะช่าง	และวิทยาเขตวังไกลกังวล

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์พืน้ทีศ่าลายา	เปน็ศนูยก์ลางการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา	ตั้งอยู่เลขที่	96	หมู่ที่	3	ถนนพุทธมณฑล	 

สาย	5	ตำาบลศาลายา	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ พืน้ท่ีบพติรพมุิข จักรวรรด	ิเปน็

พื้นที่จัดการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด	 ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา	 132	ปี	 ตั้งอยู่เลขที่	 264	 

ถนนจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท ์: 0 2441 6000

โทรสาร : 0 2889 4588

http://www.rmutr.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2226 5925

โทรสาร : 0 2226 4879

http://www.bpc.rmutr.ac.th
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ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์	ประกอบดว้ยดวง

ตราพระราชลญัจกรประจำาพระองค์รชักาลท่ี	9	อยูภ่ายในวงกลม	มรูีปดอกบวั	8	กลบี	เหนอื

วงกลมมเีลข	9	และพระมหาพชัิยมงกฎุครอบ	ใตว้งกลมมีแถบโค้งรองรบั	ภายในบรรจอัุกษร

ชื่อ	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”

ดอกบัวสวรรค์ ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย สื่อความ

หมายถึงความสดชื่น	เบิกบาน	ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจร

ไปทั่วสารทิศ

สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย	หมายถึง	สีแห่งความเป็น

มงคล

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ พืน้ทีเ่พาะชา่ง	กอ่ตัง้มาเปน็ระยะ

เวลา	104	ป	ีตัง้อยูเ่ลขที	่86	ถนนตรเีพชร	แขวงวงับรูพาภริมย	์เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร	

10200	เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	ก่อตั้งมา

เป็นระยะเวลา	27	ปี	ตั้งอยู่ท่ีถนนเพชรเกษม	ก.ม.	 ที่	242	ตำาบลหนองแก	อำาเภอหัวหิน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์77110	

โทรศัพท์ : 0 2623 8790

โทรสาร : 0 2225 7631
http://www.pohchang.rmutr.ac.th

โทรศัพท์ : 0 3261 8500

โทรสาร : 0 3261 8570

http://www.kkw.rmutr.ac.th

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๙
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ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

 ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

      สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ดอกบวัสวรรค์      ดอกไมป้ระจำามหาวทิยาลัย  

สื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบาน

ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๙
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ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

 ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

      สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ดอกบวัสวรรค์      ดอกไมป้ระจำามหาวทิยาลัย  

สื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบาน

ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1001/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

001 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,        
ช่างโยธา ช่างส ารวจ  หรือ ปวช.    
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75 2.50

002 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,             
ช่างคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า    
(ทวิศึกษา)

2.75 2.50

003 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม     
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.75 2.50 มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการ

แข่งขันหุ่นยนต์หรือส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ (ถ้ามี)

004 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,            
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาโปรแกรม 
หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือผ่านการร่วม
กิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หรือมีผลงานอ่ืนทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

005 วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,            
ช่างเคร่ืองมือวัด,       
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

006 วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,             
หรือเทียบเท่า

2.75 2.50 มีความสามารถในการเขียนแบบทาง
เคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

007 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง,    
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

008 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ - ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหการ,
ช่างอุตสาหกรรม, 
ช่างเทคโนโลยีวัสดุ, 
ช่างวัสดุเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1002/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

009 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี        ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)

010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,          
ช่างโยธา, ช่างส ารวจ หรือ ปวช.    
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75 2.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง  4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.75 2.75

012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปประยุกต์,             
การออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
 ออกแบบนิเทศศิลป์

3.00 2.75

013 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  4  ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบ 2.75 2.75

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1003/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

014 ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.50 2.25

015 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์
เพ่ือการออกแบบ,คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก, หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

016 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี  ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.90 2.90

                                                           
ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง         
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

3.25 3.25

017 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาววิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ศิลปะ
และการออกแบบ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,
 ออกแบบตกแต่งภายใน, เทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบเคหะภัณฑ์

2.75 2.50

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  
019 ทล.บ. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
021 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
022 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
023 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
024 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

009 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี        ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)

010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,          
ช่างโยธา, ช่างส ารวจ หรือ ปวช.    
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75 2.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง  4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.75 2.75

012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปประยุกต์,             
การออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
 ออกแบบนิเทศศิลป์

3.00 2.75

013 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  4  ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบ 2.75 2.75

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1004/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

014 ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.50 2.25

015 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์
เพ่ือการออกแบบ,คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก, หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

016 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี  ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.90 2.90

                                                           
ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง         
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

3.25 3.25

017 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาววิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ศิลปะ
และการออกแบบ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,
 ออกแบบตกแต่งภายใน, เทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบเคหะภัณฑ์

2.75 2.50

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  
019 ทล.บ. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
021 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
022 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
023 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
024 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1005/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
083 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
, ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา      
 ท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
064 ศ.บ. เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
083 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
, ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา      
 ท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
064 ศ.บ. เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
083 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
, ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา      
 ท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
064 ศ.บ. เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00
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ติดต่อคณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

วิทยาลัยเพาะช่าง

02-441-6000 ต่อ 2621, 2623

02-441-6000 ต่อ 2781

02-441-6000 ต่อ 2630

02-226-5925 ต่อ 5319, 5330, 5350

02-226-5925 ต่อ 5204

032-618-500 ต่อ 3919

032-618-500 ต่อ 4713

02-623-8790 ต่อ 6110
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 

 

ทีตงั 

  ถ.ห้วยแก้ว ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทรศพัท์  -  , โทรสาร  -  

 

คุณสมบตัิเฉพาะ 

 ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ต้ัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดการเรียนการสอนแบงเปนเขตพ้ืนที่ 5 พื้นที่ ซึ่งมี

สํานักงานอธิการบดีตั้งอยูพ้ืนที่สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยประกอบดวยพื้นที่ตาง ๆ คือ วิทยาลัยรัตภูมิ  พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ  พ้ืนที่วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ทุงใหญ พื้นที่วิทยาเขตนครศรธีรรมราช ขนอม และวิทยาเขตตรัง 

คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

- วิศวกรรมอุตสาหการ

- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

- เทคโนโลยีปโตรเลียม

2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- การบัญชี

- การเงนิ

- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชา ดังตอไปนี้

- การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย

- การจัดการ-การจัดการทั่วไป

- การจัดการ-การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส

- การตลาด
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

 สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับ

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชา ดังตอไปนี้ 

- การผังเมือง 

  - การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

  - ทัศนศิลป 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน  

 2. กรณีนักศึกษาสายศิลป เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

ไมนอยกวารอยละ 25 

คณะเกษตรศาสตร 

 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน  

 2. กรณีนักศึกษาสายศิลป เฉพาะสาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร ตองผานการสอบ 9 วิชา

สามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

 1. สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต 

3. เปนผูมีสัญชาติไทย 

4. เปนผูมีอุปนิสัยรักสัตว และรักในวิชาชีพการสัตวแพทย 

5. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย โดยอิงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับ

สาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- แพทยแผนไทย 

  - ชีววิทยาประยุกต 

  - เทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี 

  - เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - เทคโนโลยีอุตสาหการ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับ

สาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- วิศวกรรมโยธา 

  - วิศวกรรมไฟฟา 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาการบัญชี 

 3. สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาการจัดการ 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

- การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา

- วิทยาศาสตรทางทะเล

2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป ตองผานการ

สอบ 9 วิชาสามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25 

สําหรับสาขวิชาดังตอไปนี้ 

- อุตสาหกรรมอาหาร

- เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- การบัญชี

- การทองเที่ยว

2. สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ

- การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการนวัตกรรมการคา

- การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการนวัตกรรม
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ 

ที่ตัง้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 4 ศูนย์การศึกษา คือ 
1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ ศนูยพ์ระนครศรีอยธุยา หนัตรา

เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9101-3, 0 3570 9085-6 โทรสาร 0 3570 9086, 0 3570 9105 เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยพ์ระนครศรีอยธุยา วาสกุรี
เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3525 2392 ต่อ 133, 144 โทรสาร 0 3525 2393 เว็บไซต ์www.rmutsb.ac.th

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เขตใต้ โทรศัพท์ 0 2526 6467 (งานทะเบียน), 0 2969 1370-74 โทรสาร 0 2525 2682
เขตเหนือ โทรศัพท์ 0 2968 1058 เว็บไซต ์www.rmutsb.ac.th

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 0 3543 4017, 0 3543 4004 โทรสาร 0 3543 4005 เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th

คณุสมบัตเิฉพาะ 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) ต้องสอบวัดแววความเป็นครู
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 
ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร จึงไม่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร          

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับรองจากสภาสถาปนิก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1013/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
รหัสสาขาวิชา 
19800100101 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800100102 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 15 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800100103 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800100104 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 5 ปี 
ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 15 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800100105 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม หลักสูตร 5 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800100106 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด   
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจรติหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ 
2. มีคะแนน ดังนี ้

2.1 มีคะแนน GAT    = 20 
2.2 มีคะแนน PAT 5  = 30 

3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ท่ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ 

เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม โทรศัพท์ 08 8294 5451 เว็บไซต์ www.education.rmutsb.ac.th 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1014/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
รหัสสาขาวิชา 
19800200201 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 24 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800200202 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตรและ 
อาหาร-เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 18 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800200203 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตรและ 
อาหาร-เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลอาหาร หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800200204 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 25 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800200205 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 29 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800200206 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 28 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้หรือเทียบเท่ำ 
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด   
3. สุขภาพ ไมเ่ป็นผู้วิกลจรติหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ 
2. มีคะแนน ดังนี ้

2.1 มีคะแนน GAT    =  10 
2.2 มีคะแนน PAT 1 =  10 
2.3 มีคะแนน PAT 2 =  30 

3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่           

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ 

เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 0 3570 9096  เว็บไซต์ www.agri.rmutsb.ac.th 

  

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1015/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสสาขาวิชา 
19800300301 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป  
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 24 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300302 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 30 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300303 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป  
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 56 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300304 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป  
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 46 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300305 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส ์
และโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 31 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300306 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส ์
และโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 46 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300307 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการส านักงาน
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 31 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300308 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 31 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300309 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 21 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300310 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 55 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300311 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 26 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300312 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี จ านวนรับ 51 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300313 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 65 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300314 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี      
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 20 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300315 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี จ านวนรับ 56 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300316 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี  
ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 54 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300317 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

จ านวนรับ 25 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300318 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี      
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 16 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300319 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี  
ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 22 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800300320 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  
หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 40 คน 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้หรือเทียบเท่ำ 
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด  
3. สุขภาพ ไมเ่ป็นผู้วิกลจรติหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
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กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้หรือเทียบเท่ำ และ 
2. มีคะแนน ดังนี ้

2.1 มีคะแนน GAT    = 30 
2.2 มีคะแนน PAT 1 = 20 

3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่           

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ เอกสำร

รับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทรศัพท์ 0 3524 5181 เว็บไซต์ ba2it.rmutsb.ac.th 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขาวิชา 
19800400401 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสตูร 4 ปี  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 3 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800400402 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตร 4 ปี 
ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 3 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800400403 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตร 4 ปี 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 3 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800400404 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี 
ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 3 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้หรือเทียบเท่ำ 
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด   
3. สุขภาพ ไมเ่ป็นผู้วิกลจรติหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ 
2. มีคะแนน ดังนี ้

2.1 มีคะแนน GAT    =  10 
2.2 มีคะแนน PAT 1  =  20 
2.3   มีคะแนน PAT 2  =  20 

3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่           

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ 

เอกสำรรับรองทีเ่ป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 09 2263 0007 เว็บไซต์ www.scirmutsb.com 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขาวิชา 
19800500501 

หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 
 

รหัสสาขาวิชา 
19800500514 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้หรือเทียบเท่ำ 
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด   
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ 
2. มีคะแนน ดังนี ้

2.1 มีคะแนน GAT     =  10 
2.2 มีคะแนน PAT 4   =  40 

3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่           

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ 

เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ โทรศัพท์ 08 6999 0359 เว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1019/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขาวิชา 
19800500502 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 15 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500503 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล-วิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500504 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล-วิศวกรรมระบบราง  
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500505 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500506 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 5 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500507 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500508 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500509 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 15 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500510 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 15 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500511 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500512 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800500513 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์และ                            

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ 
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด   
3. สุขภาพ ไมเ่ป็นผู้วิกลจรติหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ และ 
2. มีคะแนน ดังนี ้

2.1 มีคะแนน GAT    =  15 
2.2 มีคะแนน PAT 2  =  15 
2.3 มีคะแนน PAT 3  =  20 

3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1020/1043

กลับหน้าสารบัญ



สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่           

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ 

เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ โทรศัพท์ 08 6999 0359 เว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1021/1043

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขาวิชา 
19800600601 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตร 4 ปี                     
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800600602 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตร 4 ปี                     
ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800600603 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี                     
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 10 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800600604 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี 
ศูนย์นนทบุรี 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800600605 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จ านวนรับ 20 คน 

รหัสสาขาวิชา 
19800600606 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี 
ศูนย์สุพรรณบุรี 

จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้หรือเทียบเท่ำ 
2. เกณฑ์ขัน้ต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมคัร ไม่ก ำหนด   
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจรติหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ 
2. มีคะแนน GAT = 50 
3.  สอบสัมภำษณ ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์ 
    วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสีิทธ์ิสอบ 
    เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศกึษำปีท่ี 6 ท่ีแสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่           

ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มตีรำประทับว่ำจบหลักสตูรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  กรณผีูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ศึกษำจำกตำ่งประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ 

เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.  หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถำ่ยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    คณะศิลปศำสตร์ โทรศัพท์ 08 9900 9462 เว็บไซต์ www.arts.rmutsb.ac.th 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1022/1043

กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่ตั้ง 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

744 ถนนสุรนารายณ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทร.044-233000 ตอ 2735 

  www.oapr.rmuti.ac.th 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

150 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทร.043-283700-2 

  www.kkc.rmuti.ac.th 

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

            145 ม.15 ถ.สุรินทร – ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 

            โทร.044-153062 

  www.surin.rmuti.ac.th 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

          199 ม.3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 

           โทร.042-772285 

           www.skc.rmuti.ac.th 

  
คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดเปนการเฉพาะตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

2.  มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเปนกรณีพิเศษ 

3.  ไมเปนคนวิกลจริต หรือโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

4.  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

5.  เปนผูมีความประพฤติดี 

6.  เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือเปนผูกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่  6 

7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา / คะแนนเฉลี่ยสะสม /อัตราคาธรรมเนียม  กําหนดตามราย

ละเอียดประกาศการรับสมัคร 

8.       หากคุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเขา

สอบและ เขาศึกษา 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

 

  *กรุณาคลิกที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ….วิทยาเขต…   

จะมีรายละเอียดเกณฑคุณสมบัติแตละสาขาวิชา* 
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https://drive.google.com/open?id=1JluWQXeptR3Zq3P415JJ-o3-nK6Dfquq
https://drive.google.com/open?id=1CjUZSKjnS0Bsv77NquHrKzM75nPL1hWZ
https://drive.google.com/open?id=1pAWrHVRVWSAJI7YQ0xwIyj4WkIw9ZAd8
https://drive.google.com/open?id=1mErAOYDlJ4ySH4K53HZ66GtI5uMktEw4


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
1. ท่ีตั้ง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300       
โทร: 02 241 6500 ตอ 8002เว็บไซต www.nmu.ac.th 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ช่ือเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) โดยกรุงเทพมหานครได
จัดต้ังข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เปน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนหนวยงานของรัฐอยูในกํากับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล 
เปนสถาบันอุดมศึกษาหองถ่ินแหงแรกของประเทศไทย ไดรับพระราชทานนามวา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยปจจุบันมีศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
และรองศาสตราจารยนายแพทยอนันต มโนมัยพิบูลย เปนอธิการบดี 

2. การจัดการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแกสังคม ท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของเมือง  การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตรเขตเมือง และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณภูมิ
ปญญาของกรุงเทพมหานคร   ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
คุณธรรม ผูนําดานศาสตรเขตเมือง และเครือขายการพัฒนาเมือง และ การเปน “มหาวิทยาลัยแหงเมือง (City 
University) อันดับ 1 ในอาเชียน” ภายในป พ.ศ. 2569 

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดรับนักศึกษาท้ังหมด 12 หลักสูตร
ดังตอไปน้ี  

1. คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

2. คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง  
4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุง
ทรัพยากรอาคาร  

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการพยาบาล  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  
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  ท้ังน้ี หลักสุตร/สาขาวิชา ท่ีเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 4 Admissions ไดแก 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุง
ทรัพยากรอาคาร  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการพยาบาล  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  

- **รายละเอียดหลักสูตรและคาธรรมเนียมการศึกษาในหนาถัดไป** 
 

ติดตามขอมูลการเปดรับสมัครไดท่ี http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 
โทร 02 241 6500 ตอ 8002 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล        
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปนมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียวท่ีมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซ่ึงผลิตเจาหนาท่ีความปลอดภัยในระดับวิชาชีพท่ี
สามารถทํางานไดท้ังในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรน้ีมุงใหการศึกษา การวิจัย โดยการนํา
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและส่ิงแวดลอมมาประยุกตใชในการบริหารงานดานความ
ปลอดภัย วางแผนควบคุมและปองกันโรคท่ีเกิดจากการทํางาน และปองกันอุบัติเหตุตางๆเพื่อลดลกระทบของ
สภาพแวดลอมในการทํางานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณการเรียนในหลักสูตรท้ังในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพท้ัง
สถานพยาบาลและสถานประกอบการตามขอกําหนดทางกฎหมายซ่ึงกําหนดใหนายจางมีหนาท่ีดูและดูแลสถาน
ประกอบการกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจและสุขภาพ
อนามัย ดังน้ันสถานพยาบาลเปนสถานประกอบการประเภทหน่ึงซ่ึงจําเปนตองมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถปฏิบัติงานในอาชีพดังตอไปน้ี        
          1) นักวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการท่ี
เปนหนวยงานรัฐบาล หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การนิคม
อุตสาหกรรม เปนตน 
          2) นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
          3) บุคลากรดานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในสถานประกอบการและโรงพยาบาล 
           

4) เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน เชน กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรม
ยานยนต รวมถึง ภาคบริการ เชน บริษัทระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ (BTS) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          5) นักวิจัย หรือผูชวยนักวิจัย 
จํานวนรับสมัคร 40 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
       1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
       2. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร ดานสาธารณสุขศาสตร และดาน
วิศวกรรมศาสตรหรือดานอ่ืนๆท่ีเทียบเคียงกัน โดยสามารถเทียบโอนหนวยกิตตามหลักเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดรวมมือกับกรงุเทพมหานคร หนวยงานสํานักปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย กทม.(สปภ.) รวมผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความชํานาญเปนนักกูภัยระดับปริญญาตรีท่ีเนน

ทักษะปฏิบัติ เครงครัดวินัย สูภัยทุกชนิด กูชีวิตดวยหัวใจ โดยไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจริงในแหลง

ฝกท่ีสําคัญ เชน สถานีดับเพลิงไดฝกประสบการณออกเหตุดับเพลิง ศูนยอุบัติภัยทางนํ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

นอกจากน้ียังไดเรียนศาสตรดานการแพทย การพยาบาล และการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน กับอาจารยจากคณะ

แพทยศาสตรวชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย อาจารยแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรฉุกเฉิน และ 

อาจารยสายวิศวกรรมศาสตร ท่ีชวยเติมความเขมแข็งใหกับหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักจัดการวางแผนดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
- นักปฏิบัติการคนหาเผชิญเหตุและกูภัย 
- นักจัดการความเส่ียงในภาคอุตสาหกรรม 
- อาจารย หรือ นักวิจัย 
- โดยสามารถเขาทํางานไดในหนวยงานราชการหลายแหง เชน สํานักปองกันและบรรเทา                

สาธารณภัย สํานักเทศกิจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน วิจัยตางๆ  
จํานวนรับสมัคร 36 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 

คุณสมบัติของนักศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเทา 
3. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเทา  
4. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะเขาศึกษาเปนปริญญาตรีท่ีสอง 
5. มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ  

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 1028/1043

กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไดรวมมือกับบริษัทไทยไฟลทเทรนน่ิง จํากัด (TFT) ซ่ึงเปนบริษัทใน

เครือของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการเปนสถาบันรวมผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน ผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติรายวิชาท่ีเก่ียวกับธุรกิจการบินในสภาพจริงท่ี สถาบัน 
TFT และหนวยงานตางๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
            หลักสูตรเนนการศึกษาดานการใหบริการและการตอนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน              
มีความเช่ียวชาญ ดานการใหบริการใน ธุรกิจการบิน และมีศักยภาพใน การดูแลชวยเหลือผูรับบริการดวยศาสตร
แหงการพยาบาล รวมท้ังไดรับประกาศนียบัตรดานการบินตามมาตรฐานสากล เพื่อประกอบอาชีพเปนแอรโฮสเตส 
พนักงานตอนรับภาคพื้นดิน และฝกปฏิบัติงานในธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
แอรโฮสเตส พนักงานตอนรับภาคพื้นดิน ผูปฏิบัติงานท่ีพรอมปฏิบัติงานไดทันทีในธุรกิจเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการบนิดานตางๆ เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับการบิน 
จํานวนรับสมัคร 36 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท  
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กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรดานการบริหารจัดการเมือง 

ซ่ึงยังมีความขาดแคลนท้ังในภาครัฐและเอกชน จําเปนตองสรางบัณฑิตท่ีมีความรูความชํานาญ สามารถ
ประยุกตใชองคความรู เพื่อรองรับภารกิจใหสอดคลองกับภารกิจการวางแผน การบริหารจัดการเมืองใหมีระบบและ
บูรณาการ มีความปลอดภัยมีส่ิงแวดลอม สุขอนามัยท่ีดี มีความนาอยูอาศัยของพลเมือง  
            หลักสูตรเนนการศึกษาดานการบริหารจัดการเมือง และการฝกปฏิบัติจริงในสถานท่ีท่ีไดรับ     
ความรวมมือกับหนวยงานของกรุงเทพมหานคร เชน สํานักเทศกิจ รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       นักบริหารจัดการเมือง นักวิชาการดานการบริหารจัดการเมือง ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ 
ของกรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน นักวิชาการ นักวิจัย 
จํานวนรับสมัคร 36 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
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กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอนเพื่อผลิตบุคลากรดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เปน

หลักสูตรแรกของประเทศ โดยเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลท่ีเนนการปฏิบัติจริงในอาชีพการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

             หลักสูตรเนนการศึกษาเรื่องการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้ังแตแรกเกิดถึงวัย ๖ ขวบ สงเสริม

ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรอบดาน ท้ังดานภาษาและสติปญญา ทักษะทางอารมณและสังคม การเจริญเติบโตตาม

วัย การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรู  การเฝาระวังและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
          นักพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผูดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นักวิชาการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เจาของสถานศึกษา/สถานดูแลเด็กปฐมวัย 
จํานวนรับสมัคร 36 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
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กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร 
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 

หลักสูตรมุงผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของเขตเมือง และลักษณะการใชชีวิตท่ี
เปล่ียนแปลงไปของประชากรเขตเมือง ซ่ึงสงผลใหระบบขนสงมวลชน โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบรางท่ีมีการขยายตัว
อยางตอเน่ืองในประเทศไทย และรัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมการผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวดังกลาว 
ของประเทศใหพอเพียง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง เนนการศึกษาเก่ียวกับการซอมบํารุง
ตัวรถรางไฟฟาในโรงซอมบํารุงรถไฟฟาเปนสําคัญ เชน ตรวจสภาพรถไฟฟา การบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไข 
บริการเชิงเทคนิคในงานซอมบํารุง ติดต้ังอุปกรณบนรถไฟฟา เปนตน  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร เนนการศึกษาดานการซอม
บํารุงและดูแลรักษาทรัพยากรอาคาร ภายในเขตเมือง เชน อาคารท่ีพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคาร
หางสรรพสินคา  โรงแรม อาคารแสดงสินคา เปนตน โดยซอมบํารุงและดูแลรักษา เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง
ในอาคาร ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบเตือนภัยและรกัษาความปลอดภัยในอาคาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ พื้นผิและผนัง ลิฟท บันไดเล่ือน เปนตน 

ผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในสถานประกอบการดาน
ระบบรางและอาคาร สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในธุรกิจท่ีเก่ียวของดังกลาว 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
พนักงานซอมบํารุงรถไฟฟา หัวหนางานซอมบํารุงระบบรถไฟฟา ผูจัดการสวนวิศวกรรมซอม

บํารุง พนักงานซอมบํารุง หัวหนางานซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร ผูจัดการสวนวิศวกรรมอาคาร 
จํานวนรับสมัคร 36 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
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กลับหน้าสารบัญ



หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
เปนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอน  เพื่อสนองตอความตองการของการผลิต

บุคลากรท่ีมีความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยางแทจริงดานการวางแผนการบริการและการจัดการทรพัยากร
อาคารใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงยังขาดแคลนอยางมาก 

หลักสูตรเนนการศึกษาดานการจัดการอาคารประเภทตางๆ เพื่อเปนท่ีพักอาศัย และสํานักงาน 
หมูบานจัดสรร ท่ีมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
นักปฏิบัติการในนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับทรัพยากรอาคาร นักจัดการอาคาร นักบริหาร

ทรัพยสิน นักปฏิบัติการทรัพยากรอาคาร นักประกอบการธุรกิจดานการจัดการอาคาร 
จํานวนรับสมัคร 36 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
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กลับหน้าสารบัญ



ที่ตั้ง 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
(เข้าทางถนนอังรีดูนังต์ ประตู 16 และไม่มีที่จอดรถ) 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการพยาบาลฯ ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการพยาบาลฯ ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

ทุกประการ 

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ

มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข

การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้อง

เรียน  

     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากวา่ 12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

2. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1, PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

3. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2546) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

(วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562)

4. มีน้ าหนกัตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม  ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของ

โรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

   5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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   5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 

Disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรค

บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline 

Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ

วิชาชีพพยาบาล 

   5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็น 

      อุปสรรคต่อการศึกษา 

   5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

- โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

- โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

- โรคความดันโลหิตสูง

- โรคอ้วน

- ภาวะไตวายเรื้อรัง

- โรคเบาหวาน

- วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา

- ติดสารเสพติดให้โทษ

   5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 เมตรหรือ 

 20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ 

   5.6 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง 

 (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว 

   5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการ

อ านวยการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และไม่

เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัด

ความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ  

คุณสมบัติอ่ืนๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่มิได้ระบุ

ไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการอ านวยการสอบ

คัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด 
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