
คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00121000003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 610 รวม

00121040003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 10

00121060003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 30

00121070003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 60

00121080003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 30

00121100003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 80

00121110003 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 73 30

00122000103 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 71, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 10

00122000203 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 77, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

220

00122000303 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 78, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

0

00122000403 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 79, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

0

00122000503 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 80, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

0

00122000603 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 81, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

0

00122000703 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 82, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

0

00122000803 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 83, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00122000203, 00122000303, 00122000403, 00122000503, 

00122000603, 00122000703, 00122000803

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00122050103 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 71, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 15

00122330003 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, ความสามารถทางภาษาสเปน 10

00123010003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 14

00123020003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 20

00123030003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 40 รวม

00123040003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 14

00123050003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 6

00123060003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 17

00123070003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 11

00123080003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 11

00123090003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 25

00123100003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 11

00123110003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 17

00123120003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 11

00123130003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 17

00123140003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 25

00123150003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 17

00123160003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 17

00123170003 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, คณิตศาสตร, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส 27

00124010103 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

20

00124010203 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 77 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

0

00124010303 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 78 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00124010403 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 79 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

0

00124010503 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 80 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

0

00124010603 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 81 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

0

00124010703 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 82 รับรวมกับ 00124010103, 00124010203,

 00124010303, 00124010403, 00124010503, 00124010603, 

00124010703

0

00124020103 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

30

00124020203 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษา

ฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 77 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

0

00124020303 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชา

ภาษาเยอรมัน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 78 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

0

00124020403 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชา

ภาษาญี่ปุน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 79 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

0

00124020503 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 80 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00124020603 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษา

อาหรับ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 81 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

0

00124020703 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษา

บาลี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 82 รับรวมกับ 00124020103, 00124020203,

 00124020303, 00124020403, 00124020503, 00124020603, 

00124020703

0

00124030103 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

30

00124030203 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษา

ฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 77 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

0

00124030303 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชา

ภาษาเยอรมัน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 78 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

0

00124030403 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชา

ภาษาญี่ปุน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 79 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

0

00124030503 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 80 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

0

00124030603 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษา

อาหรับ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 81 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

0

00124030703 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษา

บาลี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 82 รับรวมกับ 00124030103, 00124030203,

 00124030303, 00124030403, 00124030503, 00124030603, 

00124030703

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00124040103 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

20

00124040203 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 77 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

0

00124040303 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 78 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

0

00124040403 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 79 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

0

00124040503 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 80 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

0

00124040603 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 81 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

0

00124040703 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 82 รับรวมกับ 00124040103, 00124040203,

 00124040303, 00124040403, 00124040503, 00124040603, 

00124040703

0

00125010003 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 74, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1, ฟสิกส 50

00125020003 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 74, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1, ฟสิกส 20

00125030003 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 74, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1, ฟสิกส 10

00125040003 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 74, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1, ฟสิกส 30

00125050003 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน PAT 74, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1, ฟสิกส 20

00126002003 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 140

00126002203 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายศิลป-คํานวณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 90

5/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00126012003 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 115

00126012203 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สายศิลป-คํานวณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 115

00126032503 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 72 30

00126032603 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 72 30

00126032703 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือธุรกิจ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 72 30

00127170003 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 20

00127210003 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) วิชาเอกคณิตศาสตร (สายวิทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 72, PAT 75 20

00127211703 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) เลือกสอบวิชาฟสิกส (สายวิทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, คณิตศาสตร 1, ฟสิกส 3

00127211803 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) เลือกสอบวิชาเคมี (สายวิทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, คณิตศาสตร 1, เคมี 9

00127211903 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)  เลือกสอบวิชาชีววิทยา (สายวิทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, คณิตศาสตร 1, ชีววิทยา 3

00127220203 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, PAT 77 รับรวมกับ 00127220203, 

00127220303

20

00127220303 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, PAT 78  รับรวมกับ 00127220203, 

00127220303

0

00127221103 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 18

00127221303 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 18

00127230003 คณะครุศาสตร สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ความถนัดทางสุขศึกษาและพลศึกษา, 

ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

26

00127360003 คณะครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ความถนัดทางศิลปศึกษา 4

00127372303 คณะครุศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ทฤษฎีดนตรีไทย, ทักษะดนตรีไทย 1 (ครุ

ศาสตร) ตองไดคะแนนวิชาทฤษฎีดนตรีไทย ไมต่ํากวารอยละ 50 จึง

จะมีสิทธ์ิสมัครสอบวิชาทักษะดนตรีไทย 1 (ครุศาสตร)  โดยผูสมัคร

ตองสมัครสอบวิชาทักษะในระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2561 ทาง

อินเทอรเน็ตท่ี  http://www.atc.chula.ac.th เทาน้ัน

8
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00127372403 คณะครุศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ทฤษฎีดนตรีสากล, ทักษะดนตรีสากล 1 

(ครุศาสตร) ตองไดคะแนนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล ไมต่ํากวารอยละ 50

 จึงจะมีสิทธ์ิสมัครสอบวิชาทักษะดนตรีสากล 1 (ครุศาสตร)  โดย

ผูสมัครตองสมัครสอบวิชาทักษะในระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2561

 ทางอินเทอรเน็ตท่ี  http://www.atc.chula.ac.th เทาน้ัน

8

00127501303 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00127501303, 00127501403

30

00127501403 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1 รับรวมกับ 

00127501303, 00127501403

0

00127510003 คณะครุศาสตร สาขาวิชาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 75, ภาษาอังกฤษ 4

00127591103 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชา

ภาษาไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย รับรวมกับ 

00127591103, 00127591303, 00127591403

4

00127591303 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชา

สังคมศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00127591103, 00127591303, 00127591403

0

00127591403 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชา

คณิตศาสตร 1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1 รับรวมกับ 

00127591103, 00127591303, 00127591403

0

00127661303 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาสังคม

ศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา รับรวมกับ 

00127661303, 00127661403

14

00127661403 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชา

คณิตศาสตร 1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 75, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1 รับรวมกับ 

00127661303, 00127661403

0

00127670003 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา (สายวิทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 75, ภาษาอังกฤษ 14

00128000103 คณะนิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 10

00128000203 คณะนิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 77 รับรวมกับ 00128000203, 00128000303,

 00128000403, 00128000503

80

00128000303 คณะนิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 78 รับรวมกับ 00128000203, 00128000303,

 00128000403, 00128000503

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00128000403 คณะนิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 79 รับรวมกับ 00128000203, 00128000303,

 00128000403, 00128000503

0

00128000503 คณะนิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 80 รับรวมกับ 00128000203, 00128000303,

 00128000403, 00128000503

0

00129000003 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, สังคมศึกษา 110

00134000103 คณะนิติศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 100

00134000203 คณะนิติศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 77, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 30

00134000303 คณะนิติศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 78, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 20

00134000403 คณะนิติศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 79, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 20

00134000503 คณะนิติศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 80, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 30

00135011303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาทัศนศิลป เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีทัศนศิลป, 

ทักษะทัศนศิลป รับรวมกับ 00135011303, 00135011503

40

00135011503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาทัศนศิลป เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีทัศนศิลป,

 ทักษะทัศนศิลป รับรวมกับ 00135011303, 00135011503

0

00135021303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกเรขศิลป เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีนฤมิตศิลป, 

ทักษะนฤมิตศิลป (เรขศิลป) รับรวมกับ 00135021303, 

00135021503

20

00135021503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกเรขศิลป เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีนฤมิตศิลป

, ทักษะนฤมิตศิลป (เรขศิลป) รับรวมกับ 00135021303, 

00135021503

0

00135031303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกมัณฑนศิลป (แฟช่ันและสิ่งทอ) เลือกสอบ

วิชาสังคมศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีนฤมิตศิลป, 

ทักษะนฤมิตศิลป มัณฑนศิลป (แฟช่ันและสิ่งทอ) รับรวมกับ 

00135031303, 00135031503

20

00135031503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกมัณฑนศิลป (แฟช่ันและสิ่งทอ) เลือกสอบ

วิชาคณิตศาสตร 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีนฤมิตศิลป

, ทักษะนฤมิตศิลป มัณฑนศิลป (แฟช่ันและสิ่งทอ) รับรวมกับ 

00135031303, 00135031503

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00135041303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกนิทรรศการศิลป เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีนฤมิตศิลป, 

ทักษะนฤมิตศิลป (นิทรรศการศิลป) รับรวมกับ 00135041303, 

00135041503

10

00135041503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกนิทรรศการศิลป เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีนฤมิตศิลป

, ทักษะนฤมิตศิลป (นิทรรศการศิลป) รับรวมกับ 00135041303, 

00135041503

0

00135051303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกหัตถศิลป (เซรามิก) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีนฤมิตศิลป, 

ทักษะนฤมิตศิลป หัตถศิลป (เซรามิก) รับรวมกับ 00135051303, 

00135051503

10

00135051503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานฤมิตศิลป วิชาเอกหัตถศิลป (เซรามิก) เลือกสอบวิชา

คณิตศาสตร 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีนฤมิตศิลป

, ทักษะนฤมิตศิลป หัตถศิลป (เซรามิก) รับรวมกับ 00135051303, 

00135051503

0

00135061303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป วิชาเอกดุริยางคศิลปไทย เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีดุริยางคศิลป

ไทย, ทักษะดุริยางคศิลปไทย 1 รับรวมกับ 00135061303, 

00135061503

5

00135061503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป วิชาเอกดุริยางคศิลปไทย เลือกสอบวิชา

คณิตศาสตร 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีดุริยางค

ศิลปไทย, ทักษะดุริยางคศิลปไทย 1 รับรวมกับ 00135061303, 

00135061503

0

00135071303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป วิชาดุริยางคศิลปตะวันตก เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีดุริยางคศิลป

ตะวันตก, ทักษะดุริยางคศิลปตะวันตก ตองไดคะแนนวิชาทฤษฎีดุริ

ยางคศิลปตะวันตก ไมต่ํากวารอยละ 50 จึงจะมีสิทธ์ิสมัครสอบวิชา

ทักษะดุริยางคศิลปตะวันตก ผูสมัครตองสมัครสอบวิชาทักษะใน

ระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2561

20

00135071503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาเอกวิชาดุริยางคศิลป วิชาดุริยางคศิลปตะวันตก เลือกสอบวิชา

คณิตศาสตร 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีดุริยางค

ศิลปตะวันตก, ทักษะดุริยางคศิลปตะวันตก รับรวมกับ 

00135071503, 00135081303 ตองไดคะแนนวิชาทฤษฎีดุริยางค

ศิลปตะวันตก ไมต่ํากวารอยละ 50 จึงจะมีสิทธ์ิสมัครสอบวิชาทักษะดุ

ริยางคศิลปตะวันตก ผูสมัครตองสมัครสอบวิชาทักษะในระหวางวันท่ี 

20-22 มีนาคม 2561

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00135081303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลป วิชาเอกนาฏยศิลปไทย เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีนาฎยศิลป

ไทย, ทักษะนาฏยศิลปไทย รับรวมกับ 00135081303, 00135081503

20

00135081503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลป วิชาเอกนาฏยศิลปไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎีนาฎยศิลป

ไทย, ทักษะนาฏยศิลปไทย รับรวมกับ 00135081303, 00135081503

0

00135091303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลป วิชาเอกนาฏยศิลปตะวันตก เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทฤษฎีนาฏยศิลป

ตะวันตก, ทักษะนาฏยศิลปตะวันตก รับรวมกับ 00135091303, 

00135091503

20

00135091503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลป วิชาเอกนาฏยศิลปตะวันตก เลือกสอบวิชา

คณิตศาสตร 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 2, ทฤษฎี

นาฏยศิลปตะวันตก, ทักษะนาฏยศิลปตะวันตก รับรวมกับ 

00135091303, 00135091503

0

00137060003 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 72 10

00138002803 คณะจิตวิทยา รูปแบบท่ี 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71 20

00138002903 คณะจิตวิทยา รูปแบบท่ี 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 72 20

00138003003 คณะจิตวิทยา รูปแบบท่ี 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT 8

00139000003 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 72, ความถนัดทางวิทยาศาสตรการกีฬา 55

00140000003 สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชคะแนน GAT, PAT 71, PAT 72, สอบสัมภาษณ 70 รวม

00226010011 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226010021 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226010031 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 90

00226010041 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาเกษตรเขตรอน (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226010043 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาเกษตรเขตรอน 

(นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226010051 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226010061 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและ

สัตว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226010071 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรสาขาวิชาสัตวศาสตร

อุตสาหกรรม (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226020081 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะประมงสาขาวิชาประมง (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 140

00226030141 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตรสาขาวิชาวนศาสตร (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226030161 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ

ไมและกระดาษ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226040171 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226040181 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาเคมี (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226040191 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 4

00226040201 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาสถิติ (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226040211 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกส (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226040221 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226040231 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาพันธุศาสตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226040241 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาพฤกษศาสตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226040251 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาสัตววิทยา (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 4
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226040261 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226040271 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 18

00226040272 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226040281 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืน

พิภพ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226040291 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226040301 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ชีวภาพรังสี (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226040311 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

นิวเคลียร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226040323 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 80

00226040333 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาเคมีบูรณาการ 

(นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226050341 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 55

00226050342 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226050343 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226050351 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 60

00226050352 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 65
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226050361 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 60

00226050371 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุต

สาหการ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226050372 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุต

สาหการ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 45

00226050381 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226050391 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226050392 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226050401 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226050402 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226050403 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226050411 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

การบินและอวกาศ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226050421 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226050431 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226050432 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 35

00226050443 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวรและความรู (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226050452 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

สํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226050461 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา-ทรัพยากรนํ้า (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226050472 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226050483 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

การบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226050492 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา (ภาษาอังกฤษ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226050502 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุต

สาหการ (ภาษาอังกฤษ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226050512 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม (ภาษาอังกฤษ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226060531 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตรสาขาวิชาพลศึกษา (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 4

00226060561 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตรสาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226060571 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตรสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226060581 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตรสาขาวิชาธุรกิจและ

คอมพิวเตอรศึกษา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226070591 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 34

00226070592 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 39

00226070601 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

สหกรณ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 45
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226070602 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

สหกรณ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 45

00226070611 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226070612 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226070623 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การประกอบการ (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226070632 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

(ภาษาอังกฤษ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226070641 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226070642 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226080651 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226080671 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080672 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226080681 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาคลินิก) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080682 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080691 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080692 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226080701 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080702 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา 

(จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080721 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐศาสตร (การ

ปกครอง) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 2

00226080722 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐศาสตร (การ

ปกครอง) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 7

00226080781 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐศาสตร 

(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 2

00226080782 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐศาสตร 

(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 7

00226080841 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐศาสตร 

(ความสัมพันธระหวางประเทศ) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 2

00226080842 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐศาสตร 

(ความสัมพันธระหวางประเทศ) (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 7

00226080902 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาภูมิศาสตร (ภาค

พิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226080911 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชานิติศาสตร (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226080912 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชานิติศาสตร (ภาค

พิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 55

00226080981 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชาประวัติศาสตร 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226080991 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 2

00226080992 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตรสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226091061 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตรสาขาวิชาสัตว

แพทยศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 86

00226101081 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 28

00226101082 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 35

00226101091 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226101092 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 32

00226101101 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226101102 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226101111 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226101112 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226101121 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226101122 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226101133 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226111151 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226111152 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

17/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226111161 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 16

00226111171 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226111191 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาจีน (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 13

00226111201 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาวรรณคดี (ไทย) 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226111211 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาวรรณคดี 

(อังกฤษ) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226111221 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 7

00226111251 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาไทย (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226111273 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ.(ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

โดยวิธีรับตรงรวมกัน วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวเชิง

บูรณาการ (นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226111282 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาตะวันออก

 กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226111291 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชานวัตกรรมการ

ทองเท่ียว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 12

00226121341 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงิน (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 35

00226121351 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 35

00226121361 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการการ

ผลิต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226121371 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด (ภาค

ปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226121381 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบัญชี (ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 80

00226121382 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 80

00226131391 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทยสาขาวิชาเทคนิค

การสัตวแพทย (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 45

00226131401 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทยสาขาวิชาการ

พยาบาลสัตว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 45

00226131402 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทยสาขาวิชาการ

พยาบาลสัตว (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226141411 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสถาปตยกรรมศาสตรหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226141421 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสถาปตยกรรมศาสตรหลักสูตรภูมิ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226141431 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสถาปตยกรรมศาสตรหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226151441 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตบางเขน คณะสิ่งแวดลอมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226161451 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะเกษตร กําแพงแสนสาขาวิชา

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226161461 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะเกษตร กําแพงแสนสาขาวิชาสัตว

ศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226161471 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะเกษตร กําแพงแสนสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226161481 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะเกษตร กําแพงแสนสาขาวิชายังไม

สังกัดสาขาวิชา (เกษตรศาสตร) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226181501 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226181502 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226181511 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226181512 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226181521 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 7

00226181531 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226181532 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226181541 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226181551 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 14

00226182841 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226191571 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226201621 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226201622 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226201631 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226201632 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226201641 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226201651 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226201652 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226201661 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาเคมี (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226201671 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาฟสิกส (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226201681 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226201682 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226201691 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226201701 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 35

00226201702 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226201711 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226201721 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226201722 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 60

00226201791 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226201792 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226201801 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226201871 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226201881 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 6

00226201891 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226201901 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 26

00226211971 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226211972 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226221981 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 80

00226221982 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226231991 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติสาขาวิชา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226232001 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226232021 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติสาขาวิชาการ

ขนสงทางทะเล (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226242031 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226242032 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ 

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242041 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการตลาด 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242042 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการตลาด 

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242051 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242052 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242061 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมและทองเท่ียว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242062 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมและทองเท่ียว (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242071 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี

บริหาร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242072 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี

บริหาร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242081 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242082 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242091 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการเงินและ

การลงทุน (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226242092 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการเงินและ

การลงทุน (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226252101 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226252111 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชาเคมี 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226252121 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226252122 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226252131 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226252132 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226252141 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชาฟสิกส 

(ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226252151 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226262161 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226262171 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226262181 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226262191 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226262201 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 25

00226262212 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 15

00226272221 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226272231 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตรสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226272241 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตรสาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226272251 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตรสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226272261 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตรสาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226272271 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตรสาขาวิชาสัตวศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226282281 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226282291 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226282301 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226282302 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 10

00226282311 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226282312 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226282321 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาเคมีประยุกต (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226282331 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226282341 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00226282351 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 5

00226292371 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226292381 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226292391 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 20

00226292401 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226292411 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 50

00226292421 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226292431 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิติศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226292441 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตฯสกลนคร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226312471 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226312472 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. วิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 30

00226322481 โครงการรับตรงรวมกันผาน ทปอ. สถาบันสมทบ วิทยาลัยการชลประทานสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา-ชลประทาน (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th/ 40

00226331561 วิทยาเขตบางเขนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

 (ภาคปกต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพ่ิมเติมดูท่ีเว็บไซต http://admission.ku.ac.th 40 รวม

00302019331 วิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00302019431 วิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

10

00302029231 วิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

25

00302039531 วิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

2

00302049631 วิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

5

00302059131 วิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

10

00302060111 วิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

20

00302069931 วิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

5

00302070231 วิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

2

00302080331 วิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

8

27/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00302129731 วิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

5

00302129811 วิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

20

00302130631 วิทยาศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

5

00302270431 วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

5

00302270511 วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

20

00302310731 วิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหได

คะแนนแตละวิชาไมนอยกวา 25%  ท้ังน้ีไมนํามาคิดคะแนนกับกลุม

วิชาสามัญ 9 วิชา

10

00303083531 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

11

00303123631 เกษตรศาสตร สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

9

00303992831 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกกีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00303992931 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

5

00303993031 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

9

00303993131 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

12

00303993231 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกพืชไร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

13

00303993331 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

7

00303993431 เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร ตองสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ใหได

คะแนนรวมกันไมนอยกวา 30 % แตไมนํามาคิดคะแนนกับกลุมวิชา

สามัญ 9 วิชา

14

00304993231 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 130

00305013231 ศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 8

00305063311 ศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00305063411 ศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00305313011 ศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน (วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2

00305313111 ศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน (ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2

00306000731 พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 27

00307052331 แพทยศาสตร  สาขาวิชาเวชนิทัศน มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00308029431 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 64

00308049531 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 34

00308109731 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00308129931 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 21

00308229831 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน 26

00308298731 มนุษยศาสตรฯ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00308379631 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00308399131 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00308399231 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00308399331 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) มหาวิทยาลัยขอนแกน 4

00308408831 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยขอนแกน 8

00308408931 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00308409031 มนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแกน 13

00309010731 เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเทคนิคการแพทย ตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใหไดคะแนนไม

นอยกวารอยละ 30

25

00309020831 เทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเทคนิคการแพทย ตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใหไดคะแนนไม

นอยกวารอยละ 30

25

00311030831 สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 3

00311040731 สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน 2

00311050931 สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกคูอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 40

00315010631 เภสัชศาสตร (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร (โครงการพิเศษ) กลุมสาระวิชาหลักทุกรายวิชา 

จะตองไดคะแนนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 25

58

00315010796 เภสัชศาสตร (โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร (โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาต)ิ วิชาภาษาไทย 

สังคมฯ คณิตศาสตร1  ฟสิกส เคมี และชีววิทยา แตละวิชาจะตองได

คะแนนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาภาษาอังกฤษ จะตองได

คะแนนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 40

55

00316011331 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00316021531 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00316031431 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน 7

00316041631 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00320010731 สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 7
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00320050831 สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน 15

00321052431 บริหารธุรกิจและการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00321081931 บริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 24

00321082031 บริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 24

00321082131 บริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแกน 24

00321082231 บริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 16

00321152331 บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยขอนแกน 25

00322081731 ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาทัศนศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน 6

00322091831 ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป แขนงวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแกน 3

00322101931 ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏยศิลปอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00327010531 นิติศาสตร  เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร (วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 50

00327010631 นิติศาสตร  เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร (ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00328012131 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00328012231 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00328022331 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง (คณิต-วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00328261931 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (คณิต-วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00328262031 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (คณิต-ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00329014431 วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชากิจการระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ตองไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม

นอยกวา 50%

10

00329024131 วิทยาลัยนานาชาติ   สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ตองไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม

นอยกวา 50%

10

00329034231 วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการตลาดระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ตองไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม

นอยกวา 50%

10

00329064531 วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ตองไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม

นอยกวา 50%

10

00329114331 วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ตองไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม

นอยกวา 50%

10

00332020631 เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 30

00332020731 เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 10
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รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00341032331 คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00341042431 คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00341092531 คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออก

กําลังกาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00341112231 คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง มหาวิทยาลัยขอนแกน 5

00341122131 คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00342012731 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00342012831 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร เลือกสอบคณิตศาสตร (วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00342012931 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร เลือกสอบคณิตศาสตร (ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00342103031 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบคณิตศาสตร (วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 20

00342103131 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบคณิตศาสตร (ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00343052931 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00343082431 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00343082731 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร (วิทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00343082831 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร (ศิลป) มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00343132531 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 

(วิทย)

มหาวิทยาลัยขอนแกน 10

00343132631 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 

(ศิลป)

มหาวิทยาลัยขอนแกน 0

00344101131 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 15

00430101101 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 37

00430101201 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูผานการคัดเลือกตองเขารับการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ  ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430102102 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

22

00430104104 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 20

00430105105 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาบานและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมเปนผูพิการทุกประเภท  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 19

00430106112 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 29
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00430108108 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

00430109109 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ไมเปนผูพิการทาง

สายตาและหู  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

8

00430109209 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ไมเปนผูพิการทางสายตา

และหู  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

7

00430109309 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ไมเปนผูพิการทาง

สายตาและหู  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

7

00430109409 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ไมเปนผูพิการทางสายตา

และหู  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

8

00430110110 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 22

00430111111 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 14

00430112113 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 8

00430113115 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมเปนผูพิการทุกประเภท  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 30

00430114117 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 11

00430192115 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมเปนผูพิการทุกประเภท  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 30

00430193113 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 20

00430204114 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย / สืบสานครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 5

00430204214 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00430206113 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา / สรางเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

7

00430301110 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทา  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00430302102 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 6

00430303103 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทา  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00430304104 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

7

00430305105 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

8
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00430305205 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

7

00430306107 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

15

00430307108 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

15

00430309111 คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 4

00430401101 คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ไมเปนผูพิการทุก

ประเภท และตาบอดสี  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00430403103 คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

00430403203 คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 20

00430501100 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430502100 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430503100 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส วัสดุศาสตร / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430504104 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430505113 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาอัญมณีวิทยา / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430506100 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร สถิติ / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430507103 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00430599100 คณะวิทยาศาสตร / พสวท. (รับเพ่ิมเติม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

8

00430599200 คณะวิทยาศาสตร / โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

118
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00430601101 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

45

00430602102 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

40

00430603103 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00430604104 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

45

00430605105 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

60

00430606106 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00430608108 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20

00430671110 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย หลักสูตรนานาชาติ / 

รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00430680105 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ / รับนักเรียนท่ีมีผลการ

เรียนดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430690105 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430691104 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430692108 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430693102 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคพิเศษ / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430801101 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร / อุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  เปนผูท่ีมีบิดา มารดา

 ท่ีมีชีวิตอยูมีอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00430801201 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร / นักวิทยาศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00430801301 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

5

00430801401 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00430802102 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / อุดมศึกษาเพ่ือ

ทายาทเกษตรกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  เปนผูท่ีมีบิดา มารดา

 ท่ีมีชีวิตอยูมีอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

60

00430802202 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / นักวิทยาศาสตร

เกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

60

00430802302 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / ทายาทนักศึกษา

เกาคณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ตองเปนทายาทโดย

กําเนิดของนักศึกษาเกาคณะเกษตรศาสตร  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

5

00430802402 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / สํานึกรักบานเกิด

เพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430802502 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00430802602 คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / สําหรับนักเรียน

พิการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431101101 คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00431102102 คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20

00431103103 คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00431103203 คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชารังสีเทคนิค / รับนักศึกษาเพ่ือแกไขปญหาความขาดแคลน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20

00431104104 คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00431201101 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

75

00431201201 คณะพยาบาลศาสตร / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00431280101 คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00431301101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

24

00431302102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

21

00431303104 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

24

00431304105 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

21

00431305103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

21

00431306106 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00431501100 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00431501200 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

30

00431501300 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00431501400 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

1

00431501500 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 8

00431501600 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 7

00431501700 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 8
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00431501800 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 7

00431590100 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20

00431590200 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

20

00431601101 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 62

00431601201 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 25

00431601301 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทวิทย / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431601401 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทศิลป / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431602101 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทวิทย หลักสูตรควบสองปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

00431602201 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทศิลป หลักสูตรควบสองปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

00431671101 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทวิทย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 34

00431671201 คณะเศรษฐศาสตร ประเภทศิลป หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 26

00431701101 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00431702102 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม หลักสูตร 4 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15

00431801101 คณะการสื่อสารมวลชน ประภทวิทย / สื่อสารมวลชนเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

00431801201 คณะการสื่อสารมวลชน ประภทศิลป / สื่อสารมวลชนเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

00431801301 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย / สื่อสารกระจายโอกาส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431801401 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป / สื่อสารกระจายโอกาส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431801501 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

00431801601 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป / รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

00431801701 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431801801 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431801901 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431802001 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00431802101 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย หลักสูตรควบสองปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00431802201 คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป หลักสูตรควบสองปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

10

00431901104 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับทุกกลุมการเรียน ไดแก วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คํานวณ 

ศิลป-ภาษา  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

17

00431901204 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง / สําหรับนักเรียน

พิการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับทุกกลุมการเรียน ไดแก วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คํานวณ 

ศิลป-ภาษา  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00431902102 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร / รับนักเรียนท่ีมีผลการ

เรียนดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับทุกกลุมการเรียน ไดแก วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คํานวณ 

ศิลป-ภาษา

12

00431902202 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับทุกกลุมการเรียน ไดแก วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ศิลป-คํานวณ 

ศิลป-ภาษา  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

1

00431903103 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาสาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือก    PAT 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 5

00431903203 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาสาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือก    PAT 7.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 2

00431903303 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาสาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือก    PAT 7.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 2

00431903403 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาสาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือก    PAT 7.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 3

00431903503 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาสาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือก    PAT 7.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 4

00431903603 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการระหวางประเทศ / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00432001101 คณะนิติศาสตร ประเภทวิทย / ผูมีแววเปนนักนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

00432001201 คณะนิติศาสตร ประเภทศิลป / ผูมีแววเปนนักนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

00432001301 คณะนิติศาสตร / เด็กดีมีท่ีเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00432001401 คณะนิติศาสตร / สําหรับนักเรียนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 1

00432101104 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

27

00432101204 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทศิลป-คํานวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00432102102 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทวิทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

45

00432102202 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทศิลป-คํานวณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมภาษาตางประเทศเทาน้ัน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

15

00432171103 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ประเภทวิทย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทาน้ัน  ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00501012010 คณะนิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

180

00501013010 คณะนิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต ศูนยลําปาง (ศึกษาท่ีศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

90

00501022020 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษาท่ีทาพระจันทร) 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

80

00502012010 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

150

00502021020 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาท่ี

ทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

65

00502022010 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

225

00502031010 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรควบตร-ีโท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ศึกษาท่ี

ทาพระจันทร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

104

00503012010 คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

40

00503032010 คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

40

00503041020 คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหวางประเทศ) (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศึกษา

ท่ีทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

95

00503042010 คณะรัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00504011020 คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษาท่ีทาพระจันทร) (โครงการ

พิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

125

00504012010 คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

254

00505012010 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

150

00505013030 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ศูนยลําปาง (ศึกษาท่ีศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

80

00505021020 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) (หลักสูตร

นานาชาต)ิ (ศึกษาท่ีทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

28

00506022010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20

00506032010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00506042010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15

00506052010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35

00506062010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

28

00506072010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

65

00506082010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

25

00506092010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

28

00506102010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

18
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00506112010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

45

00506122010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20

00506132010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

17

00506142010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00506152010 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซีย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15

00506161020 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ-อเมริกันศึกษา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษาท่ีทา

พระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

100

00506171020 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) (ศึกษาท่ีทาพระจันทร) 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

120

00506182020 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

100

00506192020 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

100

00506201020 คณะศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษา

ท่ีทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

80

00507022020 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา) (ภาค

ภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

65

00508012010 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

100

00508022020 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

100

00509012010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00509013010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร (ศึกษาท่ีศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10

00509032010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

51

00509042010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

44

00509052010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

43

00509082010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

34

00509092010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

57

00509102010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

45

00509112010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

46

00509122010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

39

00509142010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

59

00509152010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟสิกส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

34

00509162010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

38

00509172010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35

00509182010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00509182020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตรการจัดการ (ตรีควบโท) (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

43

00509192020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาต)ิ (โครงการ

พิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

19

00509222020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

31

00509252020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

44

00509262020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรอุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

41

00509272020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

45

00509282020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35

00509292020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถิติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

49

00509302020 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล  (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

40 รวม

00509312010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

40 รวม

00509322010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30 รวม

00510002020 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ :  TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

102

00510002021 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

100

00510052010 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

25
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00510072010 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12

00510092010 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12

00510202020 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

37

00512012010 คณะสหเวชศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

13

00512022010 คณะสหเวชศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10

00512072020 คณะสหเวชศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (กลุมท่ีไมขอรับทุน รับนักศึกษาจากท่ัว

ประเทศ) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5

00512082020 คณะสหเวชศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (กลุมท่ีขอรับทุน รับนักศึกษาในพ้ืนท่ี) 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10

00514012010 คณะพยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุมท่ีไมขอรับทุน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00514012020 คณะพยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

48

00514022010 คณะพยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุมท่ีขอรับทุน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00515012010 คณะศิลปกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

32

00515022010 คณะศิลปกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ เลือกสิ่ง

ทอ/แฟช่ัน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

40

00516012020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

258

00516022020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

86
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00516032020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง สถาปตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

110

00516042020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

110

00516052020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

75

00516062020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาต)ิ (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

103

00516072020 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

114

00517053010 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาท่ีศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00517062010 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35

00517063010 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาท่ีศูนย

ลําปาง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00517072010 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20

00517073010 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม) (ศึกษาท่ีศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

30

00517082010 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสรางเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20

00522012020 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กลุมท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารสาขาวิชาวิศวกรรมอุต

สาหการ (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

444

00522022020 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กลุมท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รับรวมกับ 00522012020)

0
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00522032020 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กลุมท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รับรวมกับ 00522012020)

0

00522042020 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กลุมท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

วิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รับรวมกับ 00522012020)

0

00523011020 วิทยาลัยนวัตกรรม ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสรางสรรค) (ศึกษาท่ีทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

65

00523021020 วิทยาลัยนวัตกรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษาท่ีทา

พระจันทร) (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

36

00523031020 วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (ศึกษาท่ีทา

พระจันทร)  (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

50 รวม

00524041020 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร) ทาพระจันทร 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

50

00524043030 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร)  ศูนยลําปาง 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

50

00527011020 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ (โครงการ

พิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

60

00527031020 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

42

00527041020 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

70

00528012020 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม) (หลักสูตร

นานาชาต)ิ (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

80

00529022020 คณะแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

(โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10

00529032020 วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00529042020 วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางคลินิก) (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20

00529052020 วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ  การแพทยแผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

17

00530012020 วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสรางสรรค) (โครงการ

พิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

86

00601020101 แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/กายอปุกรณ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?3.25 GAT?30% PAT1?10% PAT2?30% 

O-NET:01 02 04 05 ไมกําหนดข้ันต่ํา 03?35% และรวม 

01-05?30% ไมตาบอดสี ไมมีโรคแขนขาออนแรง

4

00601030101 แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/การแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?3.00คิดเปนนํ้าหนัก20% วิชาสามัญเคมี ฟสิกส

 ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม ไมกําหนดข้ันต่ํา GATคิดเปนคา

นํ้าหนัก20%ของคะแนนรวม PAT2คิดเปนคานํ้าหนัก30%ของคะแนน

รวม O-NET:คิดเปนนํ้า30%ของคะแนนรวม 01-05แตละวิชา?35% 

รวม?35% คุณสมบัติเฉพาะดูเพ่ิมเติมท่ี

https://admission.mahidol.ac.th

20

00601040101 แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6วิทย-คณิต/ศิลปคํานวณ GPAX?2.50 GPAภาษาอังกฤษ?2.75 

สายวิทย-คณิต:วิชาสามัญ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย 4วิชา? 40%/

สายศิลป-คํานวณ:วิชาสามัญ วิทยฯท่ัวไป คณิต1 อังกฤษ ไทย 4วิชา?

40% สอบวิชาเฉพาะวาดเสน/ออกแบบ GAT?55% PAT2?25% 

PAT6?55% ไมตาบอด/บอดสี หูหนวก ไมพิการมือ/แขน/ขา/ดุลย

พินิจของคณะกรรมการฯ

13

00602020101 แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี/หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?2.75 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต1 

ไทย สังคมแตละวิชา?20% อังกฤษ?25% รวม7วิชา?30% ทดสอบ

ความถนัดทางวิชาชีพ?45% คุณสมบัติเฉพาะดูเพ่ิมเติมท่ี 

https://admission.mahidol.ac.th

150
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00602030101 แพทยศาสตรโรงเรียนรามาธิบดี/ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/วิทย-คณิต GPAX?3.00 GPA วิทย คณิต ไทย สังคม ?3.00 

อังกฤษ?3.50 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส ชีวิทยา คณิต1 แตละวิชา?25% 

อังกฤษ?35% รวม7วิชา?30% PAT2:นํามาประกอบการสัมภาษณแต

ไมนํามาใชในการคัดเลือก การไดยินปกติ ไมตาบอดสีข้ันรุนแรง=

FARNSWORTH D15 HUE TEST มีเสนตัด?10 เสน ถือวาตาบอดสี

รุนแรง

15

00602040101 แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี/ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต/เทียบเทา/:GPAX?2.75 GPA:อังกฤษ?20% วิชาสามัญ

เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม แตละวิชา?20% รวม

7วิชา?50% GAT?20% PAT2?30% O-NET03?20% ไมตาบอดสี ไมมี

โรคแขนขาออนแรง

12

00605010101 วิทยาศาสตร / วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 / เทียบเทา (วิทย-คณิต) GPAX 2.75 คะแนนรวมวิชาสามัญ (เคมี

 ฟสิกส ชีววิทยา คณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม)?40%

150

00605020101 วิทยาศาสตร/ชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ม. 6/ เทียบเทา วิทย-คณิต GPAX?2.00 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส 

ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม รวม7วิชา?30% GAT/PAT2ไม

กําหนดข้ันต่ํา ตองสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

10

00605030101 วิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ม. 6/ เทียบเทา วิทย-คณิต GPAX ?2.00 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส 

ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ?40% ไทย สังคม รวม7วิชา?30% 

GAT/PAT2ไมกําหนดข้ันต่ํา ตองสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

15

00605040101 วิทยาศาสตร/ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ม. 6/ เทียบเทา วิทย-คณิต GPAX ?2.00 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส 

ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม รวม7วิชา?30% ตองสอบ

สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

20

00605050101 วิทยาศาสตร/วัสดุศาสตรและวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ม. 6/ เทียบเทา วิทย-คณิต GPAX ?2.50 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส 

ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ?35% ไทย สังคม รวม7วิชา?30% ตองสอบ

สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

10

00606010101 เทคนิคการแพทย/เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?2.75 GPA:วิทย คณิต อังกฤษ แตละวิชา?2.75 

วิชาสามัญ:เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม แตละวิชา?

30% PAT2 ใชประกอบการสอบสัมภาษณแตไมใชในการคัดเลือก ไม

ตาบอดสีข้ันรุนแรง

60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00606020101 เทคนิคการแพทย/รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?2.75 GPA:วิทย คณิต อังกฤษ แตละวิชา?2.75 

วิชาสามัญ:เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต1  อังกฤษ ไทย สังคม แตละ

วิชา?30% PAT2 ใชประกอบการสอบสัมภาษณแตไมใชในการคัดเลือก

25

00607010101 สาธารณสุขศาสตร /วท.บ. สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?3.00 GPA:วิทย คณิต อังกฤษ แตละวิชา?3.00 

ไทย สังคม ไมกําหนดเกณฑข้ันต่ํา  วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา 

คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม รวม7วิชา?30%

30

00607020101 สาธารณสุขศาสตร /วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?3.00 GPA:วิทย คณิต อังกฤษ แตละวิชา?3.00 

ไทย สังคม ไมกําหนดเกณฑข้ันต่ํา วิชาสามัญ เคมี คณิต1 อังกฤษ แต

ละวิชา?30% ฟสิก ไทย ชีววิทยา สังคม ไมกําหนดเกณฑข้ันต่ํา รวม7

วิชา?30%

10

00608010101 กายภาพบําบัด/กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทา GPAX?3.00 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต 1 

อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ ?30% รวม 7 วิชา ?30% มีสอบวิชาเฉพาะ

 ความสูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร กรณีไดเขาศึกษาจะตองรับการ

ตรวจรางกายตามรายการท่ีหลักสูตรกําหนด

55

00608020101 กายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทา GPAX?2.75 วิชาสามัญ เคม?ี20% ฟสิกส?20% 

ชีววิทยา?25% คณิต1?20% อังกฤษ?25% ไทย?25% สังคม ?25% 

รวม7วิชา?30% มีสอบวิชาเฉพาะ กรณีไดเขาศึกษาจะตองรับการ

ตรวจรางกายตามรายการท่ีหลักสูตรกําหนด

25

00609000101 พยาบาลศาสตร/พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต:GPAX?2.75  เกณฑข้ันต่ําของคะแนนสอบวิชาสามัญ: 

เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต1 ไทย สังคม แตละวิชา?25% อังกฤษ?30%

  GAT?30%  PAT2?30%  ไมตาบอดสี ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอ

การเรียน สวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร

285

00611000101 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?2.75  วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต1 

อังกฤษ ไทย สังคม แตละวิชา?25% รวม7วิชา?25%  GAT?20% 

PAT1?25% O-NET 01-05 แตละวิชา?25% ไมตาบอดสีรุนแรง

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00612010101 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา/วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬาและการ

ออกกําลังกาย)

มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทา  วิทย-คณิต : GPAX ?2.25  GPA : วิทย คณิต อังกฤษ 

ไทย สังคม แตละวิชา?2.25    วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิต 1

 ไทย สังคม แตละวิชา?20% และ อังกฤษ ?30%  รวม7วิชา?20% 

เปนนักกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงทุกระดับการแขงขัน/

ความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ

10

00612020101 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา/ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกําลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทา:ทุกแผนการศึกษา :GPAX?2.25  GPA : วิทย คณิต 

อังกฤษ ไทย สังคม แตละวิชา?2.25 วิชาสามัญ วิทยาศาสตรท่ัวไป  

คณิต1 ไทย สังคม แตละวิชา?20% และ อังกฤษ?30%  รวม 5วิชา?

20%  เปนนักกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงทุกระดับการแขงขัน/

ความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ

10

00612020201 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา/ศิลปศาสตรบัณฑิต (กีฬาฟุตบอล) มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทา :ทุกแผนการศึกษา :GPAX?2.25  GPA : วิทย คณิต 

อังกฤษ ไทย สังคม แตละวิชา?2.25 วิชาสามัญ วิทยาศาสตรท่ัวไป  

คณิต1 ไทย สังคม แตละวิชา?20% อังกฤษ ?30% รวม5วิชา?20% 

เปนนักกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงทุกระดับการแขงขัน/

ความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ

5

00613010101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษา GPAX?3.25

 GPAคณิต?3.00 อังกฤษ?3.00 ฟสิกส?3.00 วิชาสามัญ:ฟสิกส?40% 

คณิต1?40% อังกฤษ?40%คะแนนรวมฟสิกส คณิต1 อังกฤษ?40% 

PAT3?40%

40

00613020101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษา  

GPAX?3.00 GPAคณิต?3.00 อังกฤษ?3.00 ฟสิกส?3.00 เคมี?3.00 

วิชาสามัญ:เคมี?30% ฟสิกส?30% คณิต1?30% อังกฤษ?35% 

คะแนนรวมเคมี ฟสิกส คณิต1 อังกฤษ?30% PAT3?30%

25
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00613020201 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเคมี (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษา   

GPAX?2.75 GPA:คณิต อังกฤษ ฟสิกสเคมี แตละวิชา?2.75 วิชา

สามัญ:เคมี ฟสิกส คณิต1 แตละวิชา?30% อังกฤษ?35% รวม4วิชา?

30% PAT3?30% คุณสมบัติเฉพาะดูเพ่ิมเติมท่ี 

https://admission.mahidol.ac.th

50

00613030101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษา GPAX?3.00

 วิชาสามัญ ฟสิกส?35% คณิต1?35% อังกฤษ?30% คะแนนรวมเคมี 

ฟสิกส คณิต1 อังกฤษ?30% คะแนนรวมไทย สังคม?25% PAT3?30%

20

00613030201 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาต)ิ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑนมและ

เครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษา  

GPAX?3.00 วิชาสามัญ:เคมี?30% ฟสิกส?30% คณิต1?30% 

อังกฤษ?40% คะแนนรวมเคมี ฟสิกส คณิต1?30% ดูคุณสมบัติเฉพาะ

เพ่ิมเติมท่ี https://admission.mahidol.ac.th

5

00613040101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษาGPAX?2.75

 GPA วิทย?3.00 คณิต?2.75 ฟสิกส?3.00 วิชาสามัญ:ฟสิกส?40% 

คณิต1?30% อังกฤษ?30% คะแนนรวมฟสิกส คณิต1 อังกฤษ?30% 

PAT3?40%

30

00613050101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษาGPAX?3.00

 GPA วิทย?3.00 คณิต?3.00 อังกฤษ?3.00 สังคม?3.00 วิชาสามัญ:

คณิต1?40% อังกฤษ?40% คะแนนรวมเคมี ฟสิกส คณิต1 อังกฤษ 

ไทย สังคม?40% PAT3?40% O-NET:03?40% 04?40% 05?40%

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00613060101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษา GPA คณิต?

3.00 อังกฤษ?3.00 ฟสิกส?3.00 วิชาสามัญ:เคมี?30% ฟสิกส?30% 

คณิต1?30% อังกฤษ?30% คะแนนรวมเคมี ฟสิกส คณิต1 อังกฤษ?

30% PAT3?30%

15

00613070101 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมชีวการแพทย (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล จบ/กําลังศึกษาม.6:วิทย-คณิต/Grade12ระบบอเมริกัน/year13ระบบ

อังกฤษ(International High School):ทุกแผนการศึกษาGPAX?3.00

 GPA:วิทย คณิต1 อังกฤษแตละวิชา?3.00 วิชาสามัญ:เคมี ฟสิกส 

ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษรวม?35% ไทย สังคมรวม?25% PAT3ใช

ประกอบการสัมภาษณคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม

https://admission.mahidol.ac.th

5

00614010101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?2.50 วิชาสามัญ คณิต1 เคมี ฟสิกส ชีววิทยา 

รวมกัน ?25%

10

00614020101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีชีววิทยาเชิงอนุรักษ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?2.50 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส คณิต1 ไทย สังคม

 ไมกําหนดข้ันต่ํา ชีววิทยา ?25% อังกฤษ ?25% รวม 7 วิชา?30% 

PAT2ไมกําหนดข้ันต่ํา ตองไมเปนผูมีโรคติดตอ/ภาวะอันเปนอุปสรรค

ตอการศึกษา เชนโรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต

สูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดใหโทษ

15

00614030101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีวิทยาศาสตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?2.50 วิชาสามัญ คณิต1 เคมี ฟสิกส ชีววิทยา 

อังกฤษ ไทย สังคม ไมกําหนดเกณฑข้ันต่ํา

10

00614040101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีธรณีศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?2.50 วิชาสามัญ คณิต1 เคมี ฟสิกส ชีววิทยา 

อังกฤษ ไทย สังคม แตละวิชา ?20% ตองไมเปนตาบอดสีและโรค

ลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะ

ไตวาย  และโรคติดสารเสพติดใหโทษ

10

00614050101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ GPAX?2.50 วิชาสามัญ คณิต1?20% 

อังกฤษ?25% ไทย สังคม ไมกําหนดข้ันต่ํา รวม 4 วิชา?30%

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00614060101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต GPAX?2.50 GPA:วิทย  คณิต อังกฤษแตละวิชา?2.50

 วิชาสามัญ คณิต1  เคมี ฟสิกส อังกฤษ ไทย สังคม คะแนนรวม6วิชา?

25% PAT3? 25% ตองไมเปนตาบอดสีและโรคลมชัก โรคหอบหืด 

โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสาร

เสพติดใหโทษ

20

00614070101 วิทยาเขตกาญจนบุร/ีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ GPAX?2.75 วิชาสามัญ คณิต1?35% 

อังกฤษ?35% ไทย สังคม ไมกําหนดข้ันต่ํา คะแนนรวม 4 วิชา?30%

35

00616010101 วิทยาลัยศาสนศึกษา/ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จบ ม.6?2ป(ไมเกินปการศึกษา2559)/กําลังศึกษาม.6/เทียบเทา ทุก

แผนการศึกษา/ภิกษุสามเณรจบ ม.6จากรร.พระปริยัติธรรม/ เปรียญ

ธรรมหาประโยค GPAX?2.50 GPA:อังกฤษ?3.00 และรวม5กลุมสาระ

ฯ?2.50 O-NET:01-04แตละวิชา?25%และรวม4วิชา?25% วิชา

สามัญ:คณิต2 อังกฤษ ไทย สังคมแตละวิชา?25%และรวม4วิชา?25%

 GAT?25%

50

00617010101 วิทยาเขตนครสวรรค/สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 /เทียบเทา:วิทย-คณิต GPAX?2.50 รายวิชาวิทยาศาสตรไมนอย

กวา 22 หนวยกิต วิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต และวิชา

ภาษาอังกฤษไมนอยกวา9หนวยกิต GAT?30% PAT2?25%

10

00617030101 วิทยาเขตนครสวรรค/การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 /เทียบเทา: ทุกแผนการศึกษา GPAX?2.50 GAT?20% 5

00618010101 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร/เวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6 วิทย-คณิต :GPAX?2.75 วิชาสามัญ เคมี ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ 

ไทย สังคม แตละวิชา?20% คะแนนรวม6วิชา?30%

35

00619010101 วิทยาเขตอํานาจเจริญ/วท.บ.(เกษตรศาสตร)สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทาทุกแผนการศึกษา ปวช./ปวส.:สาขาท่ีเก่ียวของกับ

การเกษตร GPAX:? 2.50 GAT:?10% PAT1?20% PAT2?25%

5

00619020101 วิทยาเขตอํานาจเจริญ/สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทาแผนการศึกษาวิทย-คณิต GPAX:?2.50 GAT:?20% 

PAT2?25%

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00619030101 วิทยาเขตอํานาจเจริญ/นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทาทุกแผนการศึกษา/ปวช./ปวส.:สาขาพาณิชกรรม 

บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร GPAX:?2.50 สาย

วิทย/เทียบเทา วิชาสามัญ:สายวิทย/เทียบเทา คณิต1หรือคณิต2 

อังกฤษ ไทย สังคม รวม?30% สายศิลป/ปวช./ปวส. คณิต2 อังกฤษ 

ไทย สังคม รวม?30%

14

00620010101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ม.6/เทียบเทา : วิทย-คณิต GPAX ?2.50 GPA:วิทย คณิต อังกฤษ แต

ละวิชา?2.50 วิชาสามัญ:เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ไมกําหนดข้ันต่ํา คณิต

1?20% อังกฤษ?30%

50

00801000100 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ (โครงการรับตรงประเภทท่ัวไปทุกกลุมวิชาเอก) 

สาขาวิชาทัศนศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ดังน้ี วิชาวาดเสน วิชาองคประกอบศิลป 

วิชาสรางสรรค วิชาความรูท่ัวไปทางศิลปะ ดูเกณฑการสมัครและ

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

55

00801000500 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ สาขาวิชาเอกทฤษฎีศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ดังน้ี วิชาวาดเสน วิชาองคประกอบศิลป 

วิชาสรางสรรค วิชาความรูท่ัวไปทางศิลปะ ดูเกณฑการสมัครและ

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00802000100 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 35

00802000200 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 25

00803000100 คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ และไมมีภาวะ

ตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

15

00803000200 คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ ดูเกณฑการ

สมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00803000400 คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ ดูเกณฑการ

สมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00803000500 คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ ดูเกณฑการ

สมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00803000600 คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ ดูเกณฑการ

สมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00803000700 คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ สําเร็จ

การศึกษาช้ัน ม.6 สายศิลป-ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส) ดูเกณฑการสมัคร

และรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20

00803000800 คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00  และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระฯภาษาไทย สังคมฯ 

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 ในแตละกลุมสาระ ดูเกณฑการ

สมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00805000300 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 10

00805000500 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 10

00805000600 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 15

00805001000 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 30

00805001100 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 15

00805001500 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 15

00805011620 คณะอักษรศาสตร (โครงการเพ่ิมพิเศษ เอเชียศึกษา) *สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 50

00805021620 คณะอักษรศาสตร (โครงการเพ่ิมพิเศษ เอเชียศึกษา) *สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 50

00805031620 คณะอักษรศาสตร (โครงการเพ่ิมพิเศษ เอเชียศึกษา) *สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 20

00805041620 คณะอักษรศาสตร (โครงการเพ่ิมพิเศษ เอเชียศึกษา) *สาขาวิชาภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 20

00807001100 คณะวิทยาศาสตร (โครงการฟสิกส 5 ป (ครู)) รับตรง สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต และไมมีภาวะตาพรองสีระดับ

รุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00807010000 คณะวิทยาศาสตร (กลุม 1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ) 8 สาขาวิชา คือคณิตศาสตร 

คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส สถิติ และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต และไมมีภาวะตาพรองสีระดับ

รุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

220

00807020000 คณะวิทยาศาสตร (กลุม 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2 สาขาวิชา คือ

 วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต และไมมีภาวะตาพรองสีระดับ

รุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

70

00808000000 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 40

00808000005 คณะเภสัชศาสตร (โครงการเพ่ิมพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 50

00809000100 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ และไมมีภาวะตาพรองสี

ระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00809000200 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา และการสอบสัมภาษณ

 ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

40

00809000210 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการเพ่ิมพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา และการสอบสัมภาษณ

 ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

40

00809000300 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา และการสอบสัมภาษณ

 และไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ี

เว็บไซต

30

00809000500 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ ตองไดคาเฉลี่ยสะสม

รวมทุกรายวิชาไมนอยกวา 2.75 และไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง

 ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00809000600 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 2 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ ตองไดคาเฉลี่ยในกลุม

สาระฯ คณิตฯ วิทย ภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอยกวา2.75 และ

ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

5

00809000700 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ และไมมีภาวะตาพรองสี

ระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00809000800 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ ตองไดคาเฉลี่ยสะสม

รวมทุกรายวิชาไมนอยกวา 2.75 และไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง

 ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

25

00809001000 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร สําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต 

การสอบสัมภาษณ และไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการ

สมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00809001100 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ และไมมีภาวะตาพรองสี

ระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

10

00809001200 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา วิชา PAT(73)ความ

ถนัดทางวิศวกรรมศาสตร การสอบสัมภาษณ ดูเกณฑการสมัคร

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

30

00809001300 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑการคัดเลือกใชคะแนนวิชาสามัญ 2 วิชา การสอบสัมภาษณ 

และตองไดคาเฉลี่ยในกลุมสาระฯ คณิตฯ วิทย ภาษาตางประเทศ 

รวมกันไมนอยกวา 2.75  ดูเกณฑการสมัครเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

5

00810000100 คณะดุริยางคศาสตร สาขาวิชาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชเง่ือนไขการรับของคณะดุริยางคศาสตร ท่ีมีการทดสอบความรู

พ้ืนฐานทางดนตรี (วิชาทฤษฎีดนตร,ี วิชาโสตทักษะ และวิชาปฏิบัติ

ดนตรี พรอมสัมภาษณ) และขอใหผูสมัครระบุเครื่องดนตรีท่ีใชในการ

สมัครสอบ ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

12

00810000200 คณะดุริยางคศาสตร สาขาวิชาดนตรีแจส มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชเง่ือนไขการรับของคณะดุริยางคศาสตร ท่ีมีการทดสอบความรู

พ้ืนฐานทางดนตรี (วิชาทฤษฎีดนตร,ี วิชาโสตทักษะ และวิชาปฏิบัติ

ดนตรี พรอมสัมภาษณ) และขอใหผูสมัครระบุเครื่องดนตรีท่ีใชในการ

สมัครสอบ ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00810000300 คณะดุริยางคศาสตร สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชเง่ือนไขการรับของคณะดุริยางคศาสตร ท่ีมีการทดสอบความรู

พ้ืนฐานทางดนตรี (วิชาทฤษฎีดนตร,ี วิชาโสตทักษะ และวิชาปฏิบัติ

ดนตรี พรอมสัมภาษณ) และขอใหผูสมัครระบุเครื่องดนตรีท่ีใชในการ

สมัครสอบ ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

20

00811000100 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 50

00811000200 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 20

00811000300 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 20

00811000400 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต 40

00812001000 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ไมเกิน 2 ป  * TOEFL 

(PBT ไมนอยกวา 500 / CBT ไมนอยกวา 173 / IBT ไมนอยกวา 61)

 * IELTS ไมนอยกวา 5.5 * SAT (Reading and Writing ไมนอยกวา 

450) และการสัมภาษณ

40

00813000100 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

90

00813050100 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

250

00813050200 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรวมกับ 00813050100 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑ

การสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

0

00813050300 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรวมกับ 00813050100 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑ

การสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

0

00813090100 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

55

00813090200 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเว็บและสื่อ

โตตอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

50

00813090300 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเกม มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง ดูเกณฑการสมัครและรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00890000300 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ไมเกิน 2 ป  * TOEFL 

(PBT ไมนอยกวา 500 / CBT ไมนอยกวา 173 / IBT ไมนอยกวา 61)

 * IELTS ไมนอยกวา 5.5 * SAT (Reading and Writing ไมนอยกวา 

450) ใชPortfolio และการสัมภาษณ

20

00890000400 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ไมเกิน 2 ป  * TOEFL 

(PBT ไมนอยกวา 500 / CBT ไมนอยกวา 173 / IBT ไมนอยกวา 61)

 * IELTS ไมนอยกวา 5.5 * SAT (Reading and Writing ไมนอยกวา 

450) และการสัมภาษณ

30

00890000500 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ไมเกิน 2 ป  * TOEFL 

(PBT ไมนอยกวา 500 / CBT ไมนอยกวา 173 / IBT ไมนอยกวา 61)

 * IELTS ไมนอยกวา 5.5 * SAT (Reading and Writing ไมนอยกวา 

450) และการสัมภาษณ

30

00901001007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00901005007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00901006007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00901020007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00901021007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 49

00901022007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 70

00901026007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00901108007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 35

00901109007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก

ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00901110007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก

ภาษาญี่ปุน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 30

00901111007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก

ภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00901126007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00901127007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00901128007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00901129007 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00902001007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 26

00902002007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00902003007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00902004007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 42

00902008007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 23

00902010007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 50

00902014007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00902024007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00902025007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00902100007 คณะวิทยาศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ. 4 ป) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 25

00902104007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00902105007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00902106007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 17

00902107007 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 26

00903001007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00903006007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 

วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00903011007 คณะสังคมศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจพ่ือสังคม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(บช.บ. 4 ป)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 45

00903012007 คณะสังคมศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจพ่ือสังคม) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ. 4 ป) วิชาเอกการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 45

00903023007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 13
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00903102007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 70

00903104007 คณะสังคมศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจพ่ือสังคม)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 (บธ.บ. 4 ป) วิชาเอกการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 45

00903106007 คณะสังคมศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจพ่ือสังคม)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 (บธ.บ. 4 ป) สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  (เอกคู)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 55

00903107007 คณะสังคมศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจพ่ือสังคม) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ. 4 ป) วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 45

00903108007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00903109007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00903110007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) วิชาเอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00903111007 คณะสังคมศาสตร (กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจพ่ือสังคม) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ. 4 ป) สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00903114007 คณะสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 

วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00904007007 คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป)  สาขาวิชาผูนํานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00904102007 คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00904121007 คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการ

ออกกําลังกาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00905003007 คณะศึกษาศาสตร  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) (กศ.บ. 5 ป) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 25

00905105007 คณะศึกษาศาสตร  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00905106007 คณะศึกษาศาสตร  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) (กศ.บ. 5 ป) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00905108007 คณะศึกษาศาสตร  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) (กศ.บ. 5 ป) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะ

แนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00905110007 คณะศึกษาศาสตร  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) (กศ.บ. 5 ป) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 30

00906001007 คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 36

00909001007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00909002007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 30

00909003007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 50

00909004007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 25

00909005007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00909011007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00909012007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00909015007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ

สติกส (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00909018007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00909019007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาวิศวกรรม

คอนเสิรตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00909020007 คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป)สาขาวิชาวิศวกรรม

ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00930001007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชานวัตกรรม

สื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

00930002007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชานวัตกรรม

สื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00930003007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชานวัตกรรม

สื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

00930008007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาภาพยนตร

และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

00930009007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชานวัตกรรม

การสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการทองเท่ียว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 13
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

00930010007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชานวัตกรรม

การสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00930011007 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชานวัตกรรม

การสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

00949001007 คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00949002007 คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ป) (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 20

00966001007 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 30

00966004007 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) 

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 50

00967001007 คณะกายภาพบําบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 70

00967002007 คณะกายภาพบําบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 35

00970006007 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชาการ

จัดการภาคบริการและการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  (หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 70

00970007007 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 40

00971001007 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 25

00971002007 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 25

00971003007 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

01090310101 คณะวิศวกรรมศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ

 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 90

01090310200 คณะวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090310401 คณะพยาบาลศาสตร  พยาบาลศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090310501 คณะวิทยาการจัดการ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310502 คณะวิทยาการจัดการ  การตลาด  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310503 คณะวิทยาการจัดการ  การเงิน  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310504 คณะวิทยาการจัดการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310505 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดย

ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5

01090310506 คณะวิทยาการจัดการ  บัญชีบัญฑิต  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090310507 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการโลจิสติกส  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310508 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการประชุมนิทรรศการและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310509 คณะวิทยาการจัดการ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2

01090310510 คณะวิทยาการจัดการ  การตลาด  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2

01090310511 คณะวิทยาการจัดการ  การเงิน  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2

01090310512 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2

01090310513 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดย

ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5

01090310514 คณะวิทยาการจัดการ  บัญชีบัญฑิต  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090310515 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการโลจิสติกส  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2

01090310516 คณะวิทยาการจัดการ  การจัดการประชุมนิทรรศการและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2

01090310517 คณะวิทยาการจัดการ  รัฐประศาสนศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090310601 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สัตวศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 6

01090310602 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วาริชศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 8

01090310603 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  พืชศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090310604 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาการเกษตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090310605 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการศัตรูพืช  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 6

01090310606 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปฐพีศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 6

01090310901 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20

01090310902 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีวัสดุภัณฑและบรรจุภัณฑ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090310903 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30 รวม

01090311001 คณะศิลปศาสตร  ภาษาไทยประยุกต  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090311002 คณะศิลปศาสตร  ภาษาจีน  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090311003 คณะศิลปศาสตร  ภาษาอังกฤษ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5

01090311004 คณะศิลปศาสตร  ชุมชนศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT

 และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090311101 คณะนิติศาสตร  นิติศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090311102 คณะนิติศาสตร  นิติศาสตร (ภาคสมทบ)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ

 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090311103 คณะนิติศาสตร  นิติศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090311104 คณะนิติศาสตร  นิติศาสตร (ภาคสมทบ)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ

 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090311201 คณะเศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090311202 คณะเศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตรเกษตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ

 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5

01090311301 คณะการแพทยแผนไทย  การแพทยแผนไทย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090311401 คณะเทคนิคการแพทย  เทคนิคการแพทย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ

 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4

01090311501 วิทยาลัยนานาชาติ  ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20

01090311701 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน  วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320101 คณะศึกษาศาสตร  คณิตศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090320102 คณะศึกษาศาสตร  วิทยาศาสตรท่ัวไป  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090320103 คณะศึกษาศาสตร  เคมี  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ

วิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090320104 คณะศึกษาศาสตร  ชีววิทยา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090320105 คณะศึกษาศาสตร  ฟสิกส  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090320106 คณะศึกษาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1

01090320107 คณะศึกษาศาสตร  พลศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1

01090320108 คณะศึกษาศาสตร  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1

01090320109 คณะศึกษาศาสตร  จิตวิทยา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1

01090320110 คณะศึกษาศาสตร  ภาษาไทย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT

 และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4

01090320111 คณะศึกษาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3

01090320112 คณะศึกษาศาสตร  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1

01090320201 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เทคโนโลยียาง  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320202 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320203 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว)  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320204 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการประมง  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090320205 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณิตศาสตรประยุกต  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320206 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เคมี - ชีววิทยา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320207 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320208 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เคมีอุตสาหกรรม  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320209 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ฟสิกส  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ

 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320211 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภูมิศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320302 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  การจัดการสารสนเทศ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320303 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  การจัดการสารสนเทศ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320304 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  บริหารธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320305 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  บริหารธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320306 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สังคมสงเคราะหศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 25

01090320307 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร - เศรษฐกิจอาเช่ียน  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320308 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร - เศรษฐกิจอาเช่ียน  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090320309 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  บริหารธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090320310 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประวัติศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320311 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปรัชญาและศาสนา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดย

ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320312 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชาสังคมวิทยา)  

โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320313 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชามานุษยวิทยา)  

โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090320314 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พัฒนาสังคม  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320315 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาและวรรณคดีไทย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320316 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาเกาหลี  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320317 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษามลายู  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320318 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มลายูศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320319 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาญี่ปุน  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 50

01090320320 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษา

อาหรับ)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090320321 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษา

อาหรับธุรกิจ)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 

9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090320322 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาอังกฤษ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320323 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320324 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090320401 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090320402 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  อิสลามศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090320403 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดย

ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090320404 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  การสอนอิสลามศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20

01090320405 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  กฎหมายอิสลาม  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090320501 คณะศิลปกรรมศาสตร  ทัศนศิลป  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090320502 คณะศิลปกรรมศาสตร  ออกแบบประยุกตศิลป  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090320503 คณะศิลปกรรมศาสตร  ออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดย

ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090320601 คณะวิทยาการสื่อสาร  นิเทศศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090320602 คณะวิทยาการสื่อสาร  นวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090320603 คณะวิทยาการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090320701 คณะรัฐศาสตร  การปกครอง  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090320702 คณะรัฐศาสตร  การปกครองทองถ่ิน  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090320703 คณะรัฐศาสตร  ความสัมพันธระหวางประเทศ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090320704 คณะรัฐศาสตร  นโยบายสาธารณะ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090320801 คณะพยาบาลศาสตร  พยาบาลศาสตร (เรียนท่ีปตตานี)  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090330101 คณะการบริการและการทองเท่ียว  การจัดการการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330102 คณะการบริการและการทองเท่ียว  การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330103 คณะการบริการและการทองเท่ียว  การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  

โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330104 คณะการบริการและการทองเท่ียว  การจัดการการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330105 คณะการบริการและการทองเท่ียว  การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330106 คณะการบริการและการทองเท่ียว  การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  

โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330201 คณะวิเทศศึกษา  วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 54

01090330202 คณะวิเทศศึกษา  จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 27

01090330203 คณะวิเทศศึกษา  ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 12
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090330204 คณะวิเทศศึกษา  วิเทศศึกษา  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT

 และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 12

01090330205 คณะวิเทศศึกษา  ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาต)ิ  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 12

01090330303 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 90

01090330304 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 90

01090330401 คณะวิศวกรรมศาสตร (เรียนท่ีภูเก็ต)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090330501 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร  วิศวกรรมซอฟตแวร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 90

01090330502 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 90

01090330505 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 45

01090330506 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 45

01090340101 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 120

01090340102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 120

01090340103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 135

01090340104 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 120

01090340105 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 105
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090340106 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอาหาร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340107 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การจัดการงานวิศวกรรม  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 60

01090340108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โครงการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 40

01090340109 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340110 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระบบสารสนเทศ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340111 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทรัพยากรประมง  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 120

01090340201 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดย

ใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340203 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  พัฒนาธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340204 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340205 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  การจัดการรัฐกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090340206 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว  โครงการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30

01090350101 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090350102 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090350103 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การบัญชี  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01090350104 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การบัญชี  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20

01090350105 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การตลาด  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090350106 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การตลาด  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090350107 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การจัดการรัฐกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20

01090350108 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 7

01090350109 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 7

01090350110 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใช

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 7

01090350111 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การจัดการการทองเท่ียว  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090350112 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การจัดการการทองเท่ียว  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090350113 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การจัดการการทองเท่ียว  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090350114 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090350115 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร  โครงการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15

01090350116 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  ศิลปะการแสดงและการจัดการ  โครงการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาโดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10

01090350217 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยใชผล

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01300000001 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

20

01300000002 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

30

01300000003 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

100

01300000004 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50

01300000005 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50

01300000006 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50

01300000007 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50

01300000008 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50

01300000009 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01300000010 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป) มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ปวช.ทางสถาปตยกรรม

 / GPAX 2.50 / GAT85 / PAT74 / ONET/ วิชาสามัญ 9 วิชา / 

แฟมสะสมผลงาน

30

01300000011 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (5ป) มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คณิตศาสตร หรือ 

ศิลป-ภาษา หรือ ปวช.ทางสถาปตยกรรม/ GPAX 2.25 / GAT85 / 

PAT74 / ONET/ วิชาสามัญ 9 วิชา / แฟมสะสมผลงานการวาดรูป

ตัวจริง

25

01300000012 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คณิตศาสตร หรือ 

ศิลป-ภาษา หรือ ปวช.ทางสถาปตยกรรม/ GPAX 2.25 / GAT85 / 

PAT74 / ONET/ วิชาสามัญ 9 วิชา / แฟมสะสมผลงานการวาดรูป

ตัวจริง

25

01300000013 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

100

01300000014 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71 / ONETไม

ใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

50

01300000015 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 

วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

80

01300000016 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 

วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

100

01300000017 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 

วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

80

01300000018 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX 2.25 มีรายวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50 / GAT85 / 

PAT71/ ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01300000019 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9

 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

150

01300000020 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX 2.00 / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไม

ใช / แฟมสะสมผลงาน

100

01300000021 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 

วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

100

01300000022 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 

วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

100

01300000023 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และศิลป-คณิตศาสตร / 

GPAX 2.25 / GAT85 / PAT71 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไม

ใช / แฟมสะสมผลงาน

80

01300000024 คณะพัฒนาการทองเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PATไมใช / ONET

ไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

30

01300000025 คณะพัฒนาการทองเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PATไมใช / ONET

ไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

10

01300000026 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PATไมใช / ONET

ไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

30

01300000027 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด มีรายวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา

 2.50 / GAT85 / PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช /

 แฟมสะสมผลงาน

30

01300000028 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PAT71-72 / ONET

ไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

80

01300000029 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX 2.00 / GAT85 / 

PAT72-73 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01300000030 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX 2.00 / GAT85 / 

PAT72-73 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

30

01300000031 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

25

01300000032 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

30

01300000033 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

30

01300000034 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

40

01300000035 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50

01300000036 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

30

01300000037 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

60

01300000038 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01300000039 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

40

01300000040 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

60

01300000041 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

60

01300000042 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / GAT85

 / PAT71-72 / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสม

ผลงาน

60

01300000043 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PATไมใช / ONET

ไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

30

01300000044 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT85 / PATไมใช / ONET

ไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช / แฟมสะสมผลงาน

30

01300000045 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000046 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000047 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000048 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

เกษตร

มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000049 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000050 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01300000051 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

100

01300000052 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000053 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000054 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000055 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000056 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000057 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน

มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / ONETไมใช /

 วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000058 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000059 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / GPAX ไมกําหนด / 

GAT-PATไมใช / ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000060 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000061 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01300000062 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (จ.ชุมพร) สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. / GPAX ไมกําหนด / GAT-PATไมใช / 

ONETไมใช / วิชาสามัญ 9 วิชา ไมใช

200

01407005737 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ป (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุร)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407005738 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 4 ป (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุร)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01407005739 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร วศ.บ. 4 ป (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุร)ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407005740 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และพลังงาน) วศ.บ. 4 ป

 (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุร)ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

81/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01407021005 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01407025736 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 30

01407031013 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407031014 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01407041015 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 12

01407041016 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 30

01407051009 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407061003 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 12

01407061004 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 12

01407081019 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 15

01407081020 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407081022 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 25

01407091007 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 30

01407091008 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407095731 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 15

01407101017 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01407101018 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 30

01407111011 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 13

01407111012 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01407121001 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 9

01407121002 คณะวิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 5

01408001210 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408001211 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408001213 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408001214 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408021202 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 5

01408031204 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

82/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01408041205 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408041206 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408041207 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408051208 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408061209 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01408071203 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 30

01408081201 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 

4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01408991251 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 2

01408991253 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 5

01408991257 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- 

วท.บ. 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 2

01408991258 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 

4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 1

01408991259 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีว

การแพทย- วท.บ. 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 2

01409025734 คณะวิทยาศาสตร/ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 30

01409031101 คณะวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 15

01409031102 คณะวิทยาศาสตร/วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01409031103 คณะวิทยาศาสตร/สถิติ - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01409041104 คณะวิทยาศาสตร/เคมี - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 45

01409051105 คณะวิทยาศาสตร/จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 4

01409051106 คณะวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 2

01412001401 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ/สถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ - สถ.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01412001402 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ/สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาต)ิ - สถ.บ. 

5 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01412001403 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาต)ิ - ศล.บ. 4

 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01412001404 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ/การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ - 

ศป.บ. 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 20

01413001301 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 5

01413001302 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 25

01434001650 สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม/วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 2

01436001600 วิทยาลัยสหวิทยาการ/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - วท.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ติดตามไดจาก http://admission.kmutt.ac.th/ 10

01436005745 วิทยาลัยสหวิทยาการ/นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://admission.kmutt.ac.th/ 30 รวม

01500110318 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนน GPA  ไมนอยกวา 3.00  มีผลคะแนนการสอบ 

O-NET (02-05)/GAT/PAT (72-73 :กําหนดเกณฑข้ันต่ํารายวิชาไม

นอยกวารอยละ 30) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20

01500110418 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนน GPA  ไมนอยกวา 3.00  มีผลคะแนนการสอบ 

O-NET (02-05)/GAT/PAT (72-73 :กําหนดเกณฑข้ันต่ํารายวิชาไม

นอยกวารอยละ 30) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20

01500210118 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (01-05)/GAT/PAT (71-73)/วิชา

สามัญ 9 วิชา (29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20

01500210218 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (01-05)/GAT/PAT (71-73)/วิชา

สามัญ 9 วิชา (29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20

01500210318 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (01-05)/GAT/PAT (71-73)/วิชา

สามัญ 9 วิชา (29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01500210518 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

สาขาวิชาท่ีกําหนด  มีผลคะแนน GPA  ไมนอยกวา 2.75 และมีผล

คะแนนการสอบ PAT (72-73) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10

01500210618 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

สาขาวิชาท่ีกําหนด  มีผลคะแนน GPA  ไมนอยกวา 2.75 และมีผล

คะแนนการสอบ PAT (72-73) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10

01500210918 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนน GPA  ไมนอยกวา 2.75 มีผลคะแนนการสอบ 

O-NET (03-04)/PAT (72-73) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

15

01500310918 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ PAT (73)/วิชาสามัญ 9 วิชา 

(29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

5

01500311218 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย-

คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ มีผลคะแนนการสอบ PAT (71-72) ครบทุก

วิชาตามท่ีกําหนด

10

01500311518 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ PAT (73)/วิชาสามัญ 9 วิชา 

(29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

5

01500311618 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ PAT (73)/วิชาสามัญ 9 วิชา 

(29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

5

01500311718 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาวิชาการกระจาย

เสียงวิทยุและโทรทัศน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ PAT (73)/วิชาสามัญ 9 วิชา 

(29,39,49,59) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

5

01500410118 คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01500410218 คณะวิทยาศาสตรประยุกต เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (05)/PAT (72)  ครบทุกวิชา

ตามท่ีกําหนด

60

01500410318 คณะวิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

30

01500410518 คณะวิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

20

01500410718 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย-กลุมวิชาฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

10

01500410818 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย-กลุมวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

5

01500410918 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย-กลุมวิชาอุปกรณการแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

15

01500411018 คณะวิทยาศาสตรประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

20

01500411118 คณะวิทยาศาสตรประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

20

01500411218 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01500411318 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต/ศิลป-คํานวณ มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71)  ครบทุก

วิชาตามท่ีกําหนด

10

01500411418 คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10

01500411718 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสวิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

20

01500411818 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสวิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟ

โตนิกส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

10

01500411918 คณะวิทยาศาสตรประยุกต วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

30 รวม

01500412018 คณะวิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

20 รวม

01500420718 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย-กลุมวิชาฟสิกสประยุกต 

(โครงการสมทบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

10

01500420818 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย-กลุมวิชาฟสิกส

อุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

5

01500420918 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย-กลุมวิชาอุปกรณการแพทย

 (โครงการสมทบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01500421018 คณะวิทยาศาสตรประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการสมทบพิเศษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72)  ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

20

01500510118 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (03-05) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

120

01500510218 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (03-05) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

120

01500510318 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET (03-05) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

120

01500610118 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผล

คะแนนการสอบ O-NET (03-05) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

80

01500610218 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ O-NET  (03-05) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

60

01500610318 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต หรือ ศิลป - คํานวณ มีผลคะแนนการสอบ O-NET  (03-05)  

ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

80

01500610418 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผล

คะแนนการสอบ O-NET (03-05)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

120

01501110118 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผล

คะแนน GPA  ไมนอยกวา 2.50  มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (76)

  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10

01501110218 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

 ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลคะแนน GPA ไมนอย

กวา 2.00 หรือเปนผูท่ีเคยไดรับรางวัลระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ

 และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกําหนด

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01501110318 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

 ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลคะแนน GPA ไมนอย

กวา 2.00 หรือเปนผูท่ีเคยไดรับรางวัลระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ

 และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกําหนด

15

01501110418 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนน GPA  ไมนอยกวา 3.00  มีผลคะแนนการสอบ 

GAT/PAT (74) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

10

01501110518 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

 ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผลคะแนน GPA ไมนอย

กวา 2.00 หรือเปนผูท่ีเคยไดรับรางวัลระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ

 และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกําหนด

15

01501310118 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72) ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

50

01501310218 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย - 

คณิต มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT (71-72) ครบทุกวิชาตามท่ี

กําหนด

50

01501410118 คณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผล

คะแนนการสอบ O-NET (01-03) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20

01501410218 คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผล

คะแนนการสอบ O-NET (01-03) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

60

01501410318 คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผล

คะแนนการสอบ O-NET (01-03) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

80

01501510118 วิทยาลัยนานาชาติ การคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มีผล

คะแนนการสอบ O-NET (03-04)/GAT/PAT (71)/วิชาสามัญ 9 วิชา 

(29,39) ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

120

01501610118 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผล

คะแนน GPA  ไมนอยกวา 2.75  มีผลคะแนนการสอบ O-NET 

(01-04)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01501610218 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผล

คะแนน GPA  ไมนอยกวา 2.75  มีผลคะแนนการสอบ O-NET 

(01-04)  ครบทุกวิชาตามท่ีกําหนด

20

01501710118 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยการ/คหกรรม/

อุตสาหกรรมทองเท่ียว มีผลคะแนนการสอบ O-NET (02-04) ครบทุก

วิชาตามท่ีกําหนด

240

01501710218 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ

ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยการ/คหกรรม/

อุตสาหกรรมทองเท่ียว มีผลคะแนนการสอบ O-NET (02-04) ครบทุก

วิชาตามท่ีกําหนด

240

01601000001 วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

61

01601000002 วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

80

01601000003 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

70

01601000004 วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01601000005 วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40

01601000006 วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

55

01601000007 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01601000008 วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

16

01601000009 วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

35
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01601000010 วิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01601000011 วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

48

01601000012 วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

30

01601000013 วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01601000014 วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

80

01601000015 วิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

45

01601000016 วิศวกรรมปโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01601000017 วิศวกรรมขนสงทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01601000018 วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

21

01601000019 วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

25

01601000020 วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

5

01601000021 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

25

01601000022 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

15

01601000023 วิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01601000024 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

25

01601000083 วิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10 รวม

01602000029 การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

5

01602000033 จิตรกรรมและมีเดียอาตส, ประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสังคม, ภาพพิมพและอิลลัสเตช่ัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

30

01603000037 ครุศาสตรวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

5

01603000038 ครุศาสตรเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

5

01604000039 เกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

60

01604000040 สัตวศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

30

01604000041 วิทยาศาสตรการประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01604000042 พัฒนาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01604000043 นิเทศศาสตรเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01605000044 คณิตศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

45

01605000045 วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40

01605000046 เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01605000047 เคมีสิ่งแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40

01605000048 เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01605000049 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01605000050 ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01605000051 สถิติประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

30

01605000052 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01605000053 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาต/ิสองปริญญา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01607000054 เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

60

01607000055 วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01607000056 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

25

01608000057 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

15

01608000058 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

15

01608000059 วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

15

01609000060 วิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

25
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01609000061 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40

01610000062 บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

100

01610000064 เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01611000065 วิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

100

01612000066 วิศวกรรมระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40

01613000067 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

50

01613000079 การจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

40

01615000082 แพทยศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01699000070 วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01699000071 สัตวศาสตร (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01699000072 เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01699000073 เทคโนโลยีชีวภาพ (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01699000074 วิศวกรรมเครื่องกล (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

20

01699000075 วิศวกรรมพลังงาน (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01699000076 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01699000077 วิศวกรรมสารสนเทศ (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01699000078 บริหารธุรกิจ (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01699000080 วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร (ว.ชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

10

01701010005 วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนนวิชา

สามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

70

01701110012 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หรือสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาชีววิทยา

 หรือสาขาวิชาฟกส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 3.00 ข้ึนไป GPA กลุม

สาระคณิต วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 3.00 ข้ึนไป มีคะแนน

วิชาสามัญ 9 วิชา โดยเมื่อคิดคานํ้าหนักตามเกณฑท่ีกําหนดแลวตองมี

คะแนนรวมตั้งแต 25 คะแนนข้ึนไป (รายละเอียดตาม URL) และสอบ

สัมภาษณ

40

01702010017 เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการศึกษา GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนน

วิชาสามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

80

01702010018 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการศึกษา GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนน

วิชาสามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

60

01702010019 นิเทศศาสตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการศึกษา GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนน

วิชาสามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

20

01703010013 เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนนวิชา

สามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

50

01703010014 เทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนนวิชา

สามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01703010015 เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนนวิชา

สามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

45

01703080006 หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร  (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 3.00 ข้ึนไป GPA กลุม

สาระวิชาภาษาตางประเทศ 3.00 ข้ึนไป และสอบสัมภาษณ (วิชา

เฉพาะ ทดสอบความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ)

40 รวม

01707010034 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนนวิชา

สามัญ 9 วิชา โดยเมื่อคิดคานํ้าหนักตามเกณฑท่ีกําหนดแลวตองมี

คะแนนรวมตั้งแต 25 คะแนนข้ึนไป (รายละเอียดตาม URL) และสอบ

สัมภาษณ

1000

01707080013 วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 3.00 ข้ึนไป GPA กลุม

สาระวิชาภาษาตางประเทศ 3.00 ข้ึนไป และสอบสัมภาษณ (วิชา

เฉพาะ ทดสอบความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ)

90

01707130028 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  (ใชวุฒิ ปวส. ปวท. อนุปริญญา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา GPAX 2.00 ข้ึนไป และสอบ

สัมภาษณ

90

01707130029 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  (ม.6 แผนวิทย-คณิต, ศิลป และวุฒิ ปวช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเทา GPAX 2.50 ข้ึน

ไป และสอบสัมภาษณ

90 รวม

01708070016 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต GPAX 2.75 ข้ึนไป GPA

 กลุมสาระคณิต วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคม และภาษาไทย

 2.75 ข้ึนไป มีคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และ

สอบสัมภาษณ

40

01710010005 สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สําเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย-คณิต GPAX 2.50 ข้ึนไป มีคะแนนวิชา

สามัญ 9 วิชา (รายละเอียดตาม URL) และสอบสัมภาษณ

150

01800111101 เกษตรศาสตร วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร พืชสวน และสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. แผนการเรียน วิทย- คณิต 2. GPAX คิดเปน 40%  3. GAT คิดเปน

 20% 4. PAT1 คิดเปน 20% 5. O-NET คิดเปน 20%

150

01800111102 เกษตรศาสตร วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. แผนการเรียน วิทย- คณิต 2. GPAX คิดเปน 40%  3. GAT คิดเปน

 20% 4. PAT1 คิดเปน 20% 5. O-NET คิดเปน 20%

100

01800111103 เกษตรศาสตร วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. แผนการเรียน วิทย- คณิต 2. GPAX คิดเปน 40%  3. GAT คิดเปน

 20% 4. PAT1 คิดเปน 20% 5. O-NET คิดเปน 20%

100
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01800121201 วิทยาศาสตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121202 วิทยาศาสตร วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121203 วิทยาศาสตร วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121204 วิทยาศาสตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121205 วิทยาศาสตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121206 วิทยาศาสตร วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121207 วิทยาศาสตร วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

50

01800121208 วิทยาศาสตร วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

30

01800121209 วิทยาศาสตร วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 10% 2. PAT1 คิดเปน 10% 3. PAT2 คิดเปน 30% 

4. GPAX คิดเปน 20%  5. ONET คิดเปน 30%

30

01800141401 ศิลปศาสตร ศศ.บ. (การทองเท่ียว) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30 2. กลุม

สาระวิชาภาษาไทย กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระวิชา

ภาษาตางประเทศ รวมกัน 3 กลุมสาระวิชา >=2.50 3. สอบสัมภาษณ

10

01800141402 ศิลปศาสตร ศศ.บ (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน  คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30 2. สอบ

สัมภาษณ

50

01800141403 ศิลปศาสตร นศ.บ. (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30 2. กลุม

สาระวิชาภาษาไทย กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระวิชา

ภาษาตางประเทศ รวมกัน 3 กลุมสาระวิชา >=2.75 3. สอบสัมภาษณ

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01800141404 ศิลปศาสตร ศศ.บ (ภาษาไทยและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30 2. กลุม

สาระวิชาภาษาไทย กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระวิชา

ภาษาตางประเทศ รวมกัน 3 กลุมสาระวิชา >=2.50 3. สอบสัมภาษณ

30

01800141405 ศิลปศาสตร ศศ.บ (ภาษาจีนและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30 2. กลุม

สาระวิชาภาษาไทย กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระวิชา

ภาษาตางประเทศ รวมกัน 3 กลุมสาระวิชา >=2.50 3. สอบสัมภาษณ

10

01800141406 ศิลปศาสตร ศศ.บ (ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30 2. กลุม

สาระวิชาภาษาไทย กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา กลุมสาระวิชา

ภาษาตางประเทศ รวมกัน 3 กลุมสาระวิชา >=2.50 3. สอบสัมภาษณ

30

01800141407 ศิลปศาสตร ศศ.บ (ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเปน 20%  GAT 50 ,ONET 30   2. สอบ

สัมภาษณ

30

01800151501 เภสัชศาสตร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. ตามหลักเกณฑท่ีกลุมสถาบัน การแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

(กสพท.) กําหนด

20

01800151502 เภสัชศาสตร ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. ตามหลักเกณฑท่ีกลุมสถาบัน การแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

(กสพท.) กําหนด

10

01800171701 บริหารศาสตร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX คิดเปน 20%   2. O-NET คิดเปน 30%   3. GAT คิดเปน 

30% 4. PAT1 คิดเปน 20%

100

01800171702 บริหารศาสตร บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX คิดเปน 20%   2. O-NET คิดเปน 30%    3. GAT คิดเปน 

30% 4. PAT1 คิดเปน 20%

100

01800171703 บริหารศาสตร บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX คิดเปน 20%    2. O-NET คิดเปน 30%   3. GAT คิดเปน 

50%

100

01800171704 บริหารศาสตร บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX คิดเปน 20%    2. O-NET คิดเปน 30%   3. GAT คิดเปน 

30% 4. PAT1 คิดเปน 20%

50

01800171705 บริหารศาสตร บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX คิดเปน 20%    2. O-NET คิดเปน 30%   3. GAT คิดเปน 

30% 4. PAT1 คิดเปน 20%

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01800171706 บริหารศาสตร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GPAX คิดเปน 20%    2. O-NET คิดเปน 30%    3. GAT คิดเปน

 30% 4. PAT1 คิดเปน 20%

30

01800191901 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 50%  เกณฑข้ันต่ํา 15% 2. PAT2 คิดเปน 50% 

เกณฑข้ันต่ํา 15%

20

01800191902 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. GAT คิดเปน 50%  เกณฑข้ันต่ํา 15% 2. PAT2 คิดเปน 50% 

เกณฑข้ันต่ํา 15%

40

01800202001 ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ศป.บ (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. วุฒิการศึกษา ม.6/เทียบเทา GPAX, ONET 2. แผนการเรียนไม

กําหนด 3. สอบสัมภาษณ

30

01800202002 ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร สถ.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. วุฒิการศึกษา ม.6/เทียบเทา GPAX, ONET 2. แผนการเรียน วิทย-

 คณิต 3. สอบสัมภาษณ

20

01901240111 คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 54

01901240211 คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01902240101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 20

01902240201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)

 ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 30

01902240311 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 10

01902240501 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ

 (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 20

01902240601 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาเกาหลี รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ 

(ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 10

01902240701 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน(ตองเรียนวิชาภาษาจีนในช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 10

01902240801 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน(ตองเรียนวิชาภาษาญี่ปุนในช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01902240901 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ 

(ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 20

01902241001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  GPAX ไมต่ํากวา 2.75 10

01902241101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ

 (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  GPAX ไมต่ํากวา 2.75 12

01902241102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคพิเศษ

 (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  GPAX ไมต่ํากวา 2.75 15

01902241201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   

ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 5

01902241361 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  

ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  GPAX ไมต่ํากวา 2.75 20

01902241401 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   

ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01903240111 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 50

01903240211 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 50

01903240311 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 20

01903240411 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 20

01903240511 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 20

01903240611 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 20

01903240711 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01903240811 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกสประยุกต รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 50

01903240911 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวาริชศาสตร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 20

01903241011 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาค

ปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01903241111 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 50

01904240101 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ

 (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 4

01904240211 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 8

01904240311 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเคม(ีหลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 6

01904240411 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 4

01904240501 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (ทุก

แผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01904240601 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา(หลักสูตร4ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาค

ปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01904240602 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา(หลักสูตร4ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาค

พิเศษ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01904240701 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (ทุก

แผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 5

01904240811 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 8

01904240901 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตร5ป) เรียนในประเทศไทยและประเทศจีน รับตรง

ท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01904241001 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1) ภาคปกติ (ทุก

แผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 3

01905240111 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 15

01905240211 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 15

01905240311 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 15

01905240411 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 25

01905240511 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ

ตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)    ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 10

01905240611 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 10

01905240711 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 15

01905240811 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 10

01905240911 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)    ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 25

01906240101 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาค

ปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 10

01906240201 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาจิตรกรรม รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการ

เรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 10

01906240301 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานิเทศศิลป(คอมพิวเตอรกราฟก) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  

ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01906240401 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานิเทศศิลป(โทรทัศนและดิจิทัลมีเดีย) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)

 ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01906240501 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานิเทศศิลป(ออกแบบกราฟกและโฆษณา) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้ง

ท่ี1) ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01906240601 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุก

แผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01906240701 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาารออกแบบผลิตภัณฑ(หลักสูตร2ภาษา) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้ง

ท่ี1)   ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01907240111 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01907240211 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01907240311 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) 

ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 15

01908240111 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้ง

ท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 50

01911240101 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตจันทบุรี กลุมบริหารธุรกิจ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)

  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 60

01911240261 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 80

01911240311 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(ดานพืช) รับ

ตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01911240471 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ/ศิลป-คอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01911240501 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง

ธุรกิจ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 40

01916240101 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) 

ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 2

01916240211 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 2
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01916240301 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ

 (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 1

01919240101 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทองเท่ียวนานาชาติ รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 15

01919240201 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (ทุก

แผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 20

01919240301 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร(กลุมวิชาการติดตอสื่อสารเชิงธุรกิจ) รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 10

01919240401 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศิลปและการออกแบบ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ 

(ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 10

01919240501 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กลุมวิชาการเงิน) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาค

ปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 10

01919240601 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กลุมวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 20

01919240701 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กลุมวิชาการตลาด) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาค

ปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 10

01919240801 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร(กลุมวิชาทักษะการติดตอสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.80 10

01921240301 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ 

(ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 50

01921240501 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ 

(ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 10

01923240111 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01923240121 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส รับตรงท่ัวประเทศ

(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01923240211 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01923240221 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (แผนการ

เรียนศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01923240311 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาค

ปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01923240321 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาค

ปกติ (แผนการเรียนศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01923240411 คณะโลจิสติกส สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ(หลักสูตร5ป) รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทย-คณิต)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 10

01925240101 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  

 ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 20

01925240201 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี

1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 40

01925240311 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   

ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 40

01927240101 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย รับ

ตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 14

01927240211 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 24

01927240361 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 14

01927240401 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 16

01927240501 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (ทุกแผนการเรียน)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 12

01928240161 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาเกษตรศาสตร กลุมพืชศาสตร  รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01928240261 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาเกษตรศาสตร กลุมสัตวศาสตร  รับตรง

ท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01928240361 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร รับ

ตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1) ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 30

01931240111 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัด รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 13

01931240211 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาชีวเวชศาสตร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 25

01931240311 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 15

01931240411 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 20

01931240511 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   

ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 25

01933240161 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรกลุมภูมิศาสตร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้ง

ท่ี1) ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 5

01933240162 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรกลุมภูมิศาสตร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้ง

ท่ี1) ภาคพิเศษ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01933240261 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรกลุมภูมิสารสนเทศศาสตร รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 5

01933240262 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรกลุมภูมิสารสนเทศศาสตร รับตรงท่ัว

ประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคพิเศษ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 15

01934240161 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 10

01934240261 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1) ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 10

01934240311 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)   ภาคปกติ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.50 4
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

01936240161 โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ" วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาการจัดการ 

กลุมวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/

ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 5

01936240261 โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ" วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาการจัดการ 

กลุมวิชาการตลาด รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 5

01936240361 โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ" วิทยาเขตสระแกว สาขาวิชาการจัดการ 

กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ รับตรงท่ัวประเทศ(ครั้งท่ี 1)  ภาคปกติ (แผนการเรียนวิทย-คณิต/

ศิลป-คํานวณ)

มหาวิทยาลัยบูรพา สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 GPAX ไมต่ํากวา 2.00 5

02010001301 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร   

โครงการรับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02010002301 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร   โครงการรับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02010003301 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สาขาวิชาภูมิศาสตร   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02010004301 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง   

โครงการรับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

02010005301 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม   โครงการรับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02010006301 คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยี

อาหารสัตว   โครงการรับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02012001301 คณะนิติศาสตร   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 60

02013001301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 60

02013002301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   สาขาวิชาการทองเท่ียว   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 21

02013003301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02013004301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 30

02013005301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   สาขาวิชาการเงิน   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02013006301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   หลักสูตรบัณชีบัณฑิต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 30

02013007301 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   โครงการรับ

ตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02014001301 คณะพยาบาลศาสตร   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02016002301 คณะเภสัชศาสตร   สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02017001301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาพมาศึกษา   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02017002301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาภาษาจีน   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02017003301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาภาษาญึ่ปุน   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02017004301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาภาษาไทย   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02017005301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02017006301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02017007301 คณะมนุษยศาสตร   สาขาวิชาภาษาเกาหลี   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02018001301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาคณิตศาสตร   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 62

02018002301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาเคมี   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 45

02018003301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาชีววิทยา   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 45

02018004301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาฟสิกส   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 90

02018005301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาฟสิกสประยุกต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 115

02018006301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 56

02018007301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 56

02018008301 คณะวิทยาศาสตร   สาขาวิชาสถิติ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 60

02019001301 คณะวิทยาศาสตรการแพทย   สาขาวิชาจุลชีววิทยา   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02019002301 คณะวิทยาศาสตรการแพทย   สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02019003301 คณะวิทยาศาสตรการแพทย   สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02019004301 คณะวิทยาศาสตรการแพทย   สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (ตรีตอเน่ืองโท)   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

108/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02019005301 คณะวิทยาศาสตรการแพทย   สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีตอเน่ืองโท)   โครงการ

รับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02020001301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02020002301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02020003301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02020004301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02020005301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 24

02020006301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

02020007301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02020008301 คณะวิศวกรรมศาสตร   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

02021001301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021002301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021003301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021004301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021005301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021006301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021007301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป)   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02021008301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย (หลักสูตร 5 ป)   

โครงการรับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 8

02021009301 คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป)   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02022001301 คณะสถาปตยกรรมศาสตร   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

02022002301 คณะสถาปตยกรรมศาสตร   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02022003301 คณะสถาปตยกรรมศาสตร   สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02022004301 คณะสถาปตยกรรมศาสตร   สาขาวิชาทัศนศิลป   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02023001301 คณะสหเวชศาสตร   สาขาวิชากายภาพบําบัด   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02023002301 คณะสหเวชศาสตร   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02023003301 คณะสหเวชศาสตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02023004301 คณะสหเวชศาสตร   สาขาวิชารังสีเทคนิค   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 18

02023005301 คณะสหเวชศาสตร   หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02024001301 คณะสังคมศาสตร   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมือง การปกครอง   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 10

02024002301 คณะสังคมศาสตร   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ   โครงการ

รับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 6

02024003301 คณะสังคมศาสตร   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02024004301 คณะสังคมศาสตร   สาขาวิชาจิตวิทยา   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 15

02024005301 คณะสังคมศาสตร   สาขาวิชาประวัติศาสตร   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 42

02024006301 คณะสังคมศาสตร   สาขาวิชาพัฒนาสังคม   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 50

02025001301 คณะสาธารณสุขศาสตร   สาขาวิชาอนามัยชุมชน   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 48

02025002301 คณะสาธารณสุขศาสตร   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02025003301 คณะสาธารณสุขศาสตร   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02025004301 คณะสาธารณสุขศาสตร   หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต   โครงการรับตรงรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 9

02026001301 วิทยาลัยนานาชาติ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ   โครงการ

รับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02026002301 วิทยาลัยนานาชาติ   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ   โครงการ

รับตรงรวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02026003301 วิทยาลัยนานาชาติ   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาต)ิ   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12

02026004301 วิทยาลัยนานาชาติ   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาต)ิ   โครงการรับตรง

รวม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต 12
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02101020201 คณะแพทยศาสตร พทป.บ. การแพทยแผนไทยประยุกต (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 40% PAT1 10% PAT2 50% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

13

02101030301 คณะแพทยศาสตร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 40% PAT1 10% PAT2 50% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02106010101 คณะเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 25% PAT2 45% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02106020201 คณะเทคโนโลยี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 30% PAT2 40% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

55
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02106030301 คณะเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 25% PAT2 45% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02106040401 คณะเทคโนโลยี วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 25% PAT2 45% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

20

02106050501 คณะเทคโนโลยี วท.บ. สัตวศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 25% PAT2 45% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

20

02106060601 คณะเทคโนโลยี วท.บ. ประมง (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐานGAT 30% PAT1 25% PAT2 45% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02108020201 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 35% PAT1 30% PAT2 35% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02109010101 คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

30

02109020201 คณะวิทยาการสารสนเทศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 60% PAT1 20% PAT2 20% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

20

02109030301 คณะวิทยาการสารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 50% PAT2 20% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02109040401 คณะวิทยาการสารสนเทศ วท.บ. สื่อนฤมิต (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 60% PAT1 20% PAT2 20% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02109050501 คณะวิทยาการสารสนเทศ วท.บ. ภูมิสารสนเทศ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

25

02109060601 คณะวิทยาการสารสนเทศ นศ.บ. นิเทศศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

15

02110010101 คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 30% PAT3 40% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

62
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02110010102 คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 30% PAT1 30% PAT3 40% และ

การสอบสัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท

 0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

30

02111060601 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป วท.บ. การจัดการงานกอสราง (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

30

02111060602 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป วท.บ. การจัดการงานกอสราง (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114010101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาไทย (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

25
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02114010102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาไทย (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

35

02114020201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114020202 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

3

02114030301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02114030302 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114040401 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร

นานาชาต)ิ (ระบบปกต)ิ

มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

5

02114040402 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร

นานาชาต)ิ (ระบบพิเศษ)

มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114050501 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 85% PAT1 15% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02114050502 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 85% PAT1 15% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114060601 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาจีน (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 60% PAT7.4 40% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

15

02114060602 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาจีน (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 60% PAT7.4 40% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

15

02114080801 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT7.1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02114080802 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT7.1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

5

02114090901 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ประวัติศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

15

02114101001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

20

02114111101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02114111102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร (ระบบ

พิเศษ)

มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

5

02114121201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาเกาหลี (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

5

02114121202 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาเกาหลี (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114131301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02114141401 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02114151501 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 90% PAT1 10% และการสอบ

สัมภาษณ สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 

0-4375-4377 เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

10

02115010101 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร.บ. การเมืองการปกครอง (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

30

02115020201 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02115030301 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ (ระบบปกต)ิ มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

25

02116080802 คณะศึกษาศาสตร วท.บ. จิตวิทยา (ระบบพิเศษ) มหาสารคาม รับสมัครผูสําเร็จการศึกษา ช้ันม.6/กศน./ปวช. เขาศึกษา โดยใช

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งท่ี

 1/2560 ครั้งท่ี 2/2560 และ GAT/PAT ป 2561 จากการคิดคา

นํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT 100% และการสอบสัมภาษณ 

สอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 

เว็บไซต http://acad.msu.ac.th

20

02200100101 คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200100102 คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200100105 คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต เกรดเฉลี่ยสาระคณิต-วิทย 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 5

02200100106 คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต เกรดเฉลี่ยสาระคณิต-วิทย 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 5

02200100107 คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200100108 คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต เกรดเฉลี่ยสาระคณิต-วิทย 2.75 และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 5

02200200201 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200200202 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200200203 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200200204 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200200205 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200200206 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200200207 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200200208 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02200200209 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200200210 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200200211 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200300301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 5

02200300302 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 5

02200300303 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200300304 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 25

02200300305 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200300306 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 17

02200300307 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200300308 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน แผน 1 (เรียนท่ี ม.ทักษิณ 4 ป) มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 8

02200300309 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน แผน 2 (เรียนท่ี ม.ทักษิณ 3 ป เรียนท่ี

ประเทศจีน 1 ป)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 8

02200300310 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 25

02200300311 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 12

02200300312 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200300313 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 38

02200400401 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 มีความสามารถดานดนตรีไทย 5

02200400404 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 มีความสามารถดานศิลปะการแสดง 5

02200500501 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 5

02200500502 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 30

02200500503 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 13

02200500504 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 15

02200600601 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200600602 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200600603 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200600604 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200700701 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 และเรียนคณิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต 30

02200700702 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 25
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โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02200700703 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 10

02200700704 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 20

02200700705 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 และเรียนคณิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต 20

02200800801 คณะนิติศาสตร กลุมเรียนท่ีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 100

02200800802 คณะนิติศาสตร กลุมเรียนท่ีวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 20

02200900901 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 5

02200900902 คณะวิศกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 5

02201001001 คณะพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย-คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 5

02311110201 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02311110401 ภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02311110501 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02311110601 ไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02312120701 วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 20

02313130101 รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 150

02313130201 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 150

02313130301 นิติศาสตร (กฎหมายประยุกต) (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02321210101 บัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 100

02321210201 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 100

02321210301 เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 70

02321210401 การทองเท่ียวและโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 100

02322220101 นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02322220301 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02322220501 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02322220601 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02322220701 วิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02323230101 นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 100

02324240101 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02324240201 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 60

02324240301 วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02324240601 วิศวกรรมพอลิเมอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02324240701 วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02324250101 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02324250201 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02332320101 พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02335350101 เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02335350201 กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 70

02335350301 เทคนิคการแพทย (Bilingual) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02336360101 สาธารณสุขศาสตร (อนามัยสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02336360201 สาธารณสุขศาสตร (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 50

02338380101 สัตวแพทยศาสตร (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02341410101 สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 10

02341410201 การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 10

02341410301 การออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 10

02342420101 การวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02342420201 กิจการสาธารณะ (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 40

02342420301 วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 30

02410060003 สํานักวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย

130

02411020003 สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีประยุกต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02411050003 สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02411120003 สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส29 39 49 59 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02412010103 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เลือกสอบคณิตศาสตร 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ 29 39 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

40

02412010203 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เลือกสอบคณิตศาสตร 2 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ 29 89 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

30
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02412020103 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เลือกสอบคณิตศาสตร 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ 29 39 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

40

02412020203 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เลือกสอบคณิตศาสตร 2 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ 29 89 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

30

02412030103 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เลือกสอบคณิตศาสตร 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 39 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02412030203 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เลือกสอบคณิตศาสตร 2 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 89 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02412050003 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย

100

02412070003 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย

100

02412090103 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เลือกสอบคณิตศาสตร 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 39 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02412090203 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เลือกสอบคณิตศาสตร 2 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 89 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02412100103 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการการบิน) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย

50

02412100203 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกสทางการบินระหวาง

ประเทศ) เลือกสอบคณิตศาสตร 1

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 39 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02412100303 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกสทางการบินระหวาง

ประเทศ) เลือกสอบคณิตศาสตร 2

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 89 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02412100403 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน) เลือกสอบ

คณิตศาสตร 1

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 39 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02412100503 สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน) เลือกสอบ

คณิตศาสตร 2

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 89 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02413010003 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆให

ติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02413020003 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

35

02413050003 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02413060003 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02414010003 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02414070003 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 2949 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02415010003 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

60

02415020003 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

30

02416010003 สํานักวิชานิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย

250

02417010003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

35

02417030003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตาม

ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

10

02418010003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 49 59 ,69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

20

02418030003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

20

02418040003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 39 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

50

02418060003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02418070003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆให

ติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02418080003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆให

ติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

40

02418090003 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

20

02419010003 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 29 49 59 69 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

80

02421010003 สํานักวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส 09 19 29 39 49 59 69 และวิชาเฉพาะจัดสอบโดย

 กสพท  2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

20

02423010003 สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย

40

02424010003 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 และPAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 2.

คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

35

02424020103 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เลือกสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09,19,29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย 3.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัย

35

02424020203 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เลือกสอบภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09,19,29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย 3.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 4.

คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

35

02424030103 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ป) เลือกสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09,19,29 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2.

คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

15

02424030203 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ป) เลือกสอบภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09,19,29 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน PAT 5 

ความถนัดทางวิชาชีพครู 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัย

10

02424040103 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09 19 29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย 3.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัย

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02424040203 สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1.วิชาสามัญ รหัส09,19,29 2.คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับ

สมัครของมหาวิทยาลัย 3.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 4.

คุณสมบัติอ่ืนๆใหติดตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

10

02504000103 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร  มีรายละเอียดดังน้ี 1.1) เปนผูสําเร็จ

การศึกษา ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญในแผนการเรียนท่ีเนน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1.2) ระบบโควตา และระบบ 

Admissions ผานการสอบวัดความรู GAT, PAT1, PAT2 และมี

คะแนน GPAX 1.3) ระบบรับตรงรวมกัน และระบบรับตรงอิสระ ผาน

การสอบวัดความรู สามัญ 9 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม 

คณิตศาสตร ชีววิทยา เคม)ี และมีคะแนน GPAX 1.4) มีความสูงไมต่ํา

กวา 150 เซนติเมตรและมีนํ้าหนักตัวไมเกินเกณฑปกติมากจนเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ท้ังน้ีถือเอา

มาตรฐานเครื่องช่ังและเครื่องวัดของคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรเปนเกณฑตัดสิน 1.5) มีสุขภาพ

สมบูรณท้ังดานรางกายและจิตใจ  ไมมีประวัติเปนโรคจิตประสาทและ

ปราศจากอาการของโรคหรือมีความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาพยาบาล และไมมีปญหาทางจิตเวช ไดแก โรคจิต  โรค

ประสาท  หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  รวมท้ังมีปญหาทางจิตเวช

อ่ืน ๆ  ไมมีโรคติดตอในระยะติดตออันตรายท่ีจะมีผลตอผูรับบริการ

หรือสงผลใหเกิดความพิการอยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และโรคไมติดตอท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา ดังน้ี     1.5.1  โรค

ลมชักท่ียังไมสามารถควบคุมได     1.5.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง     

1.5.3  โรคความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง  1.5.4  โรคเบาหวาน     

1.5.5  ภาวะไตวายเรื้อรัง     1.5.6  ติดสารเสพติดใหโทษ     1.5.7  

โรคหรือความพิการอันทําใหเสียบุคลิกลักษณะ  ไดแก  ตาบอดแมแต

ขางเดียว  หรือสายตาไมปกติ  เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาต่ํา

กวา  6/24  ท้ังสองขาง หรือตาบอดสี เปนใบ หูหนวกหรือหูตึงจาก

การผิดปกติทางประสาท (neurosensory  hearing  loss) แมแตขาง

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02505000403 วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ม.6.    เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือเทียบเทา2.    มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.25  3.    มีผลการสอบวัดความรู 

GAT, PAT1 หรือ PAT2 หรือ PAT 3คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ปวช.1.    

เปนสําเร็จศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)2.    มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.25 มีผลการสอบวัด

ความรู  V-NET

10

02505000503 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 10

02505000603 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 5

02505000703 วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 10

02505000803 วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 10

02506000103 เกษตรศาสตร/เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ม.61.     เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเทาทุกสาย 2.      มีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.00 มีผลการสอบวัดความรู  

GAT

20

02507000103 วิทยาการจัดการ/การจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ม.61.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา

หรือเทียบเทาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) ทุกสาย 2.  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.003.  มีผลการสอบวัด

ความรู  GAT คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ปวช.1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือ

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา2.มี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.003.     มีผล

การสอบวัดความรู  V-NET

30

02507000303 วิทยาการจัดการ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 20

02507000403 วิทยาการจัดการ/การบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร     45

02507000603 วิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 13

02510000103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ม.61.     เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6)  สายวิทย-คณิตหรือเทียบเทา 2.     มีผลการ

เรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 3.     มีผลการสอบวัด

ความรู  GAT , PAT1 และ PAT2

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02510000203 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 20

02511000103 ศิลปศาสตร/อังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คุณสมบัติผูสมัคร วุฒิ ม.6 1.     เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) สายวิทย-คณิต,ศิลป-คํานวณ,ศิลป-ภาษา หรือ

เทียบเทา2.     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 

2.00 3.     มีผลการสอบวัดความรู O-NET ดังน้ี - รหัสวิชา 01 

ภาษาไทย     ไมนอยกวารอยละ 20 - รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม

นอยกวารอยละ 204.     มีผลการสอบวัดความรู GAT ไมนอยกวา

รอยละ 205.  สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

 ทุกหลักสูตร มีคุณสมบัติดังน้ี1. อายุไมต่ํากวา ๑๗ ป บริบูรณนับถึง

วันปดการรับสมัคร2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาหรือ

เทียบเทาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 3. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีสุขภาพรางกายท่ี

สมบูรณ มีความเหมาะสมในการเปนนักศึกษาและไมมีปญหาสุขภาพ 

หรือท่ีทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา4. หากผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1–3 หรือขอใดขอหน่ึง

 หรือใหขอมูลเปนเท็จ หรือแมปรากฏเปนความเท็จข้ึนมาภายหลัง

จะตองถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาในคดีอาญามากอน และไมเปน

ผูถูกลงโทษเน่ืองจากกระทําผิด หรือรวมกระทําทุจริตในการสอบวัด

ความรูเพ่ือสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ7. มี

คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีหลักสูตรหรือสาขาวิชากําหนด

5

02600010103 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET    รอยละ  30  คะแนน  GAT    

รอยละ  50

20

02600010203 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET    รอยละ  30 คะแนน  GAT    

รอยละ  50

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02600010303 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET    รอยละ  30  คะแนน GATรอยละ

  50

20

02600010403 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET    รอยละ  30 คะแนน  GAT รอย

ละ  50

30

02600010503 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET    รอยละ  30 คะแนน  GAT     

รอยละ  50

20

02600010603 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET    รอยละ  30 คะแนน  GAT     

รอยละ  50

20

02600040103 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  50 

คะแนน   O-NET    คิดเปนรอยละ  50

20

02600040203 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  50  

คะแนน   O-NET    คิดเปนรอยละ  50

20

02600040303 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาการประมง มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  50 

คะแนน   O-NET    คิดเปนรอยละ  50

20

02600040403 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  50  

คะแนน   O-NET    คิดเปนรอยละ  50

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02600050103 วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  20 

คะแนน   O-NET    รอยละ  30 คะแนน   GAT    รอยละ  20 

คะแนน   PAT 1    รอยละ  10 คะแนน   PAT 3    รอยละ  20

30

02600050203 วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอย

ละ  20 คะแนน   O-NET    รอยละ  30 คะแนน   GAT    รอยละ  

30 คะแนน   PAT 1    รอยละ  20

30

02600070103 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  มี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  

2.00  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET   รอยละ  80

40

02600070203 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  30 คะแนน  O-NET   รอยละ  40  คะแนน  GAT  รอย

ละ  30

40

02600070303 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET   รอยละ  30   คะแนน  GAT  รอย

ละ  10 คะแนน  PAT  1   รอยละ  20 คะแนน  PAT  2   รอยละ  20

30

02600070403 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET   รอยละ  30 คะแนน  GAT  รอย

ละ  30 คะแนน  PAT  1   รอยละ  20

30

02600070503 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  50 

 คะแนน  O-NET   รอยละ  50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02600070603 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  1.80  คิด

เปนรอยละ  30  คะแนน  O-NET   รอยละ  70

30

02600080103 วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.50  คิด

เปนรอยละ  30 คะแนน   GAT   คิดเปนรอยละ  20 คะแนน   

O-NET   คิดเปนรอยละ  50

30

02600090103 วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.00  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET   รอยละ  30 คะแนน  GAT  รอย

ละ  50

10

02600110103 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม เปนผูสําเร็จการศึกษารับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเทา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

รวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET  

  คิดเปนรอยละ  30 คะแนน  GAT    คิดเปนรอยละ  15  คะแนน   

PAT 2    คิดเปนรอยละ  15  คะแนน   PAT 3   คิดเปนรอยละ  20

10

02600110203 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเทามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

รวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  20  คะแนน   O-NET

    คิดเปนรอยละ  30 คะแนน   GAT    คิดเปนรอยละ  15 คะแนน  

 PAT 2    คิดเปนรอยละ  15  คะแนน   PAT 3    คิดเปนรอยละ  20

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02600110303 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเทา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

รวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน   O-NET 

   คิดเปนรอยละ  30 คะแนน   GAT    คิดเปนรอยละ  15  คะแนน  

 PAT 2    คิดเปนรอยละ  15  คะแนน   PAT 3    คิดเปนรอยละ  20

10

02600110403 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเทา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

รวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน   O-NET 

   คิดเปนรอยละ  30 คะแนน  GAT    คิดเปนรอยละ  15 คะแนน   

PAT 2    คิดเปนรอยละ  15 คะแนน   PAT 3    คิดเปนรอยละ  20

10

02600140103 คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  สายวิทย

 – คณิต  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  

ไมต่ํากวา  2.00  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET  รอยละ  30  

คะแนน  GAT  รอยละ  10 คะแนน  PAT  1   รอยละ  10 คะแนน  

PAT  2   รอยละ  30

12

02600140203 คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  สายวิทย

 – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  

ไมต่ํากวา  2.00  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET   รอยละ  30  

คะแนน  GAT  รอยละ  10 คะแนน  PAT  1   รอยละ  10 คะแนน  

PAT  2   รอยละ  30

7

02600140303 คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาชีวทยา มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  สายวิทย

 – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม

ต่ํากวา  2.00  คิดเปนรอยละ  20 คะแนน  O-NET   รอยละ  30  

คะแนน  GAT  รอยละ  10 คะแนน  PAT  1   รอยละ  10  คะแนน 

 PAT  2   รอยละ  30

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02600150403 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.75  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  GAT  รอยละ  20 คะแนน  PAT  1   รอย

ละ  20   คะแนน  PAT  2   รอยละ  20   คะแนน  PAT  5   รอยละ

  20

40

02600150503 คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.75  คิด

เปนรอยละ  20  คะแนน  GAT  รอยละ  20  คะแนน  PAT  1   รอย

ละ  20   คะแนน  PAT  2   รอยละ  20   คะแนน  PAT  5   รอยละ

  20

5

02600150603 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.75  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  GAT  รอยละ  20  คะแนน  PAT  1   รอย

ละ  20   คะแนน  PAT  2   รอยละ  20   คะแนน  PAT  5   รอยละ

  20

5

02600150703 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไมต่ํากวา  2.75  คิด

เปนรอยละ  20 คะแนน  GAT  รอยละ  20 คะแนน  PAT  1   รอย

ละ  20   คะแนน  PAT  2   รอยละ  20   คะแนน  PAT  5   รอยละ

  20

7

02701060021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02701060221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02701060421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02701060521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02701060621 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02701706621 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 14

02702070021 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02702070121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 42
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02702070321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02702070421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02702070521 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02702070621 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยพะเยา 30 รวม

02702070821 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02702700521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02703010021 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 280

02703600121 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02703600321 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02703600721 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการ

ศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02704110021 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 30

02705102821 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา 40

02705120021 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02705120221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02705120321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา 40

02705120421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา 40

02705120621 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 40

02705800221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการ

ศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02705800321 หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (การ

จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 70

02705800421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การ

จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02705800521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02705800621 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02705800721 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การ

จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02705800821 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02706130021 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 30

02706130121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02707020021 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา 84

02707020121 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 84

02707020221 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยพะเยา 84

02707020321 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 40

02707020421 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 56

02707020521 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 84

02707020621 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม มหาวิทยาลัยพะเยา 63

02707020721 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา 84

02708080021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02708080121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02708080221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02708080321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02708080521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา 14

02708080721 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02708900561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยพะเยา 14

02709104221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา 56

02709140021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา 84

02709140321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02710090021 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02710090121 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยพะเยา 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02710090221 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02710090321 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02711030121 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02711030221 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02711030321 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02711030421 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02711030521 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 30

02711600621 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02711600821 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02712050021 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา 42

02712050121 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02712050221 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02712050321 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02712050421 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตรสากล มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02713150021 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 30

02713150121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยพะเยา 30

02714100121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา 28

02714100221 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02714900161 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยพะเยา 7

02714900261 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยพะเยา 7

02714900361 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยพะเยา 7

139/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02714900461 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยพะเยา 21

02720600421 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02720600521 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02720700121 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02720700221 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02720700321 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02720700421 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 20

02720800121 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มหาวิทยาลัยพะเยา 10

02721056021 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา 60

02721056121 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 60

02810000101 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือ ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเทา 30

02810000201 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือ ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเทา 30

02810000301 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเทา 30

02810000401 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือเทียบเทา 30

02810000501 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือเทียบเทา 30

02810000601 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิตหรือเทียบเทา 30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02810000701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเทา 30

02810000801 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียน วิทย-คณิต หรือเทียบเทา 30

02810000901 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.๖ แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือปวช. ชางอุตสาหกรรม 30

02820000101 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 35

02820000201 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 25

02820000301 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 20

02820000401 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชาเกรดเฉลี่ย 2.00 40

02820000501 คณะเทคโนโลยีสังคม บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 30

02820000601 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 30

02820000701 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 30

02830000101 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ 30

02830000201 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ 40

02840000101 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 40

02840000201 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 40

02840000301 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาอาชญวิทยาและการ

บริหารงานตํารวจ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 20

02840000401 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 20

02840000501 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาการจัดการภาครัฐและ

เอกชน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 20

02840000601 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 60

02840000701 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖/ปวช. /ปวส. 60

02850000101 คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 30

02850000201 คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค  สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 30

02860000101 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือปวช. หรือเทียบเทา 30

02870000101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 20

02870000201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 20

02870000301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 20

02870000401 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

02880000101 คณะสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถ่ินและชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖  แผนการเรียน วิทย-คณิต ผลการสอบ GAT 

ความถนัดท่ัวไป

90

02890000201 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือเทียบเทา          เกรดเฉลี่ย 2.75 ผล

การสอบ GAT ความถนัดท่ัวไป

43

02890000301 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือเทียบเทา          เกรดเฉลี่ย 2.75 ผล

การสอบ GAT ความถนัดท่ัวไป

13

02890000501 คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ผลการสอบ GAT ความถนัดท่ัวไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือเทียบเทา          เกรดเฉลี่ย 2.75 

แผนการเรียน วิทย-คณิต

10

02890000601 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖ หรือเทียบเทา          เกรดเฉลี่ย 2.75 

แผนการเรียน วิทย-คณิต ผลการสอบ GAT ความถนัดท่ัวไป

10

03100000001 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

49

03100000002 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

200

03100000003 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - กรมแพทยทหารอากาศ  กองทัพอากาศ กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

35

03100000004  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

80

03100000005 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

65

03100000006 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

30

03100000007 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

154

03100000008 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจา

ฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

22

03100000009 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

271
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

03100000010 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

50

03100000011 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

15

03100000012 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

180

03100000013 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

50

03100000014 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

68

03100000015 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (เพศชาย) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

60

03100000016 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (เพศหญิง) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

40

03100000017 สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

12

03100000018 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

32

03100000019 สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

20

03100000020 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสยาม กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

15

03100000021 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

87

03100000022 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

83

03100000023 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

45
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

03100000024 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

23

03100000025 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

55

03100000026 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

30

03100000027 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

30

03100000028 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

36

03100000029 สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

28

03100000030 คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

150

03100000031 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

30

03100000032 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

25

03100000033 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

10

03100000034 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

40

03100000035 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

10

03100000036 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

10

03100000037 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

03100000038 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

100

03100000039 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

100

03100000040 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

120

03100000041 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

91

03100000042 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

20

03100000043 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

20

03100000044 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

25

03100000045 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

15

03100000046 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

30

03100000047 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

20

03100000048 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

10

03100000049 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

82

03100000050 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

40

03100000051 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

03100000052 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) กสพท ตามประกาศหลักเกณฑฯ กสพท ฉบับท่ี 1 และ 2 ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 http://www9.si.mahidol.ac.th

40

03201000303 คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข/วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 1.GPAX > 2.75 2.คะแนน GAT ไมต่ํากวา 30% 3.PAT2 ไมต่ํากวา 

25% 4.สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 5.รางกายแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีเทคนิค 6.ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา  7.

ผานการสอบสัมภาษณ

12

03201000503 คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข/วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 1.วุฒิท่ีใชสมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2.GPAX ไมต่ํากวา

 3.00 คานาหนักเรียกสอบ 10% 3.GPA วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00

 คานาหนักเรียกสอบ 10% 4.GPA คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คานา

หนักเรียกสอบ 10% 5.GPA ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.00 คานาหนัก

เรียกสอบ 10% 6.GAT (รหัส 85) ไมกําหนดข้ันต่ํา คานาหนักเรียก

สอบ 20% 7.PAT (รหัส 71) ไมกําหนดข้ันต่ํา คานาหนักเรียกสอบ 

20% 8.PAT (รหัส 72) ไมกําหนดข้ันต่ํา คานาหนักเรียกสอบ 20%

20

03202000203 คณะพยาบาลศาสตร/พยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สําเร็จการศึกษาม.ปลายสายวิทยาศาสตร สัญชาติไทย ประพฤติ

เรียบรอย สุขภาพแข็งแรง ไมมีความพิการ ไมมีตาบอดสีความสูงไม

นอยกวา150ซม. ดัชนีมวลกายไมเกิน27กก./ม2 ผานเกณฑทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนม.ปลายสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา2.75 ผลสอบ

7วิชาสามัญแตละวิชาไมต่ํากวารอยละ 20คะแนนรวมทุกวิชาไมต่ํากวา

รอยละ 25

25

13901000100 ครุศาสตร/พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษาและ

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางพล

ศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษา พลศึกษาในโรงเรียน

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

13901000200 ครุศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษา

เก่ียวกับหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร เพ่ือใหสามารถบูรณาการ 

การประยุกตใชทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ในการจัดการเรียนรูวิชา

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

ประเมินคา เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง

5

13901000300 ครุศาสตร/ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) มีความรู 

ความเขาใจหลักภาษาไทย การใชภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทย การใชเทคโนโลยีแสวง และถายทอดขอมูลคุณคาและความสําคัญ

ของภาษาไทย สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณกรรมไทยความคิด

สรางสรรคและการจัดการเรียนรูทางภาษาไทย

5

13901000400 ครุศาสตร/สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษาสาระ

ความรูเชิงบูรณาการทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก  

ศาสนา หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรภูมิศาสตรและ

อาเซียน กับศาสตรทางการศึกษาท้ังวิชาชีพครูและวิชาการสอน

วิชาเอกสังคม เพ่ือผลิตครูสังคมศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการฝกปฏิบัติ

วิชาชีพระหวางเรียนและปฏิบัติการสอนสังคมศึกษาในสถานศึกษา

ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5

13901000500 ครุศาสตร/เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ผลิต

บุคลากรครูทางดานเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอรศึกษา 

สามารถผลิตสื่อการสอน-การเรียน ศึกษาและปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอรโสตทัศนูปกรณในทุกดาน

รวมท้ังบูรณาการความรูความเขาใจและเน้ือหาวิชา วิธีการสอน และ

สามารถประกอบอาชีพอิสระได

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

13901000600 ครุศาสตร/การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษา

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยดานรางกาย สังคม อารมณ สติปญญา เพ่ือ

วางรากฐานของการเปนครูปฐมวัยท่ีมีความรู ความคิดความคิด

สรางสรรคและทักษะความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูอยาง

สรางสรรคสูชุมชน ทองถ่ิน และสังคมอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง

ประพฤติดีมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ

5

13901000700 ครุศาสตร/คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษา

เก่ียวกับคณิตศาสตรการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชในการ

เรียนการทํางานและการเปนครูท่ีดี

5

13901000800 ครุศาสตร/วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษาและ

ปฏิบัติเก่ียวกับองคความรูทางวิทยาศาสตรท่ัวไป(ฟสิกส เคมี ชีวิวิทยา 

วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก และดาราศาสตร) ฝกทักษะการคิดและ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรการจัดกระบวนการเรียนรู

วิทยาศาสตรท่ีคํานึงถึงการพัฒนาทองถ่ิน อยางสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5

13901000900 ครุศาสตร/วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นําความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬามาประยุกตใชในการพัฒนานักกีฬา

 โดยใชกิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬาพ้ืนฐานและข้ันสูง เปนผูนํา

ดานการออกกําลังกายและกีฬา มีความรอบรู มีคุณธรรม จริยธรรม

แหงวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา สามารถบูรณาการความรูไปใชใน

วิชาชีพและการดํารงชีวิต มีความสามารถในการบริการ

5

13902000100 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรและ

กระบวนการพัฒนาชุมชน การวิจัยชุมชน ปฏิบัติการภาคสนาม เรียนรู

ภูมิปญญาและวัฒนธรรม การจัดการขอมูลสารสนเทศชุมชนเพ่ือการ

พัฒนา

10

13902000200 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการของรัฐประศาสนศาสตร คลอบคลุม

ถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและ

งบประมาณ องคการและกระบวนการบริหารงาน

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

13902000300 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเรียนรู ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบททางธุรกิจและมี

ความรูภาษาตางประเทศอ่ืนอีก 1 ภาษา

5

13902000400 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความรูทางดานวิชาการ และมีความสามารถทักษะทางดนตรี 

สามารถวิเคราะหปญหา และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพดนตรี

5

13902000500 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย สาขาตางๆ กฎหมายแพง กฎหมายมหาชน 

กฎหมายอาญา กฎหมายระหวางประเทศและอ่ืนๆ

5

13902000600 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาภาษาไทย ท้ังดานภาษาศาสตร วรรณคดี วรรณกรรม คติชน

วิทยา เรียนรูฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือนําไปใชในวิชาชีพตางๆ 

อยางสรางสรรค

5

13902000700 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาจีนมุงเนนพัฒนาใหผูเรียน

มีความสามารถดานภาษาเพ่ือการแขงขันในตลาดแรงงานท้ังในระดับ

ทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภูมิภาคอาเซียน

5

13903000100 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลิตนักพัฒนาซอฟทแวร เนนทักษะวิชาชีพเพ่ือการทํางานและบริหาร

จัดการเทคโนโลยี

5

13903000200 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตอลมีเดีย ออกแบบ

และพัฒนาเว็บไซต

5

13903000300 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการปฏิบัติการดานเคมีในสาขา

ตางๆ เชน เคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย ชีวเคมี และเคมี

เชิงฟสิกส

5

13903000400 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรอาหาร ดานเคมี จุลชีววิทยา

 ทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับการแปรรูปอาหาร กระบวนการผลิต การ

วางแผนการผลิต การตรวจวิเคราะหการควบคุมและประกันคุณภาพ

อาหาร การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑอาหาร เทคโนโลยี

การผลิตอาหารตางๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

13903000500 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลิตบัณฑิตใหมีความรู และทักษะดานเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยเนน

การบูรณาการความรูในการผลิตพืช การแปรรูป และการจัดจําหนาย

อยางครบวงจร เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพสําหรับรองรับการผลิต

ทางการเกษตรและการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ

5

13903000600 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษาดาน

อาหารและโภชนาการศิลปะประดิษฐผาและเครื่องแตงกาย บานและ

ครอบครัว เพ่ือผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการการเรียน

การสอนกลุมสาระงานพ้ืนฐานอาชีพ

5

13903000700 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูสมัครตองมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ศึกษาและ

ปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร การผลิตสื่อสําหรับการจัดการเรียนการ

สอน ในศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน

เกิดความเช่ียวชาญในศาสตร เพ่ือแกปญหาพัฒนาตนเอง สังคม และ

ชุมชน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

13904000100 วิทยาการจัดการ/บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาในรายวิชาดานการบัญชี ท่ีเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ระหวางประเทศ (IES2) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ กําหนด รายวิชาดาน

การเงิน ดานองคกรและธุรกิจ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของรวมท้ังการประยุกตความรูในวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชี

15

13904000200 วิทยาการจัดการ/การโฆษณาและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเก่ียวกับหลักและทฤษฎีเบ้ืองตนดานนิเทศศาสตร การผลิตงาน

โฆษณาผานสื่อตางๆ การวางแผนสื่อโฆษณา การเขียนและการพูดเพ่ือ

การประชาสัมพันธ โครงการพิเศษดานการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ

5

13904000300 วิทยาการจัดการ/การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาในรายวิชาดานการบริหารธุรกิจ เนนทักษะดานการบริหาร

จัดการและทักษะในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือใช

ในการประกอบอาชีพและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

13904000400 วิทยาการจัดการ/การจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาในรายวิชาดานการบริหารธุรกิจ เนนความรูพ้ืนฐานธุรกิจคาปลีก

 การเปนผูประกอบการธุรกิจคาปลีกกลยุทธการตลาดในการคาปลีก  

การสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจคาปลีก การจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทานในธุรกิจคาปลีก  และมีการเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก จํานวน 8 ครั้งตลอดหลักสูตร ณ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด

 (มหาชน) และบริษัทในเครือ

5

13904000500 วิทยาการจัดการ/การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาในรายวิชาดานการบริหารธุรกิจ เนนทักษะทางดานการตลาด 

หลักการและแนวคิดทางการสื่อสารการตลาดสมัยใหม คิดวิเคราะห

อยางเปนระบบโดยใชแนวคิดทางดานการบริหารธุรกิจอยางบูรณาการ

5

13904000600 วิทยาการจัดการ/คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาวิชาการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางธุรกิจและเทคโนโลยี

สมัยใหมท่ีสนับสนุนการทํางาน พรอมท้ังสารสนเทศท่ีเปนประโยชน

ตอการบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ือนําไปประยุกตใชในงาน

ทางดานการบริหารจัดการทางธุรกิจ  รวมถึงการศึกษาวิจัยทางธุรกิจ

10

13904000700 วิทยาการจัดการ/การจัดการอุตสาหกรรมบริการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษารายวิชาในดานการอุตสาหกรรมบริการ การทองเท่ียว การ

โรงแรม ตลอดจนฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกตามเสนทางทองเท่ียวใน

ประเทศ ฝกเปนหัวหนาทัวรในเสนทางตางประเทศ และศึกษาดูงาน

ดานการโรงแรม รวมท้ังใชภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการบริการ

ลูกคาจากทุกมุมโลก

5

13905000100 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับความรูดานการบริหารอาคาร การอานและเขียน

แบบ ความรูดานระบบไฟฟา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ การอนุรักษพลังงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การ

บริหารจัดการพ้ืนท่ี

5

13905000200 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาดานเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือผลิตบุคลากรใหมีความรูมีทักษะการทํางานในระบบโรงงาน

อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเก่ียวกับการจัดการดาน

อุตสาหกรรม  ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดานกระบวนการ

ผลิต ดานมาตรฐานการควบคุมคุ

5

151/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

13905000300 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือผลิตบุคลากรใหมีความรูมีทักษะการทํางานในระบบโรงงาน

อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเก่ียวกับการประยุกตใช

คอมพิวเตอรเพ่ือการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบหุนยนต

5

13905000400 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาดานเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือผลิตบุคลากรใหมีความรูมีทักษะการทํางานในระบบโรงงาน

อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเก่ียวกับการวางแผนการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเทคโนโลยียานยนต การเลือกใชเทคโนโลยีท่ี

คุมคาและเหมาะสมตอระบบการผลิตในยุคปจจุบัน

5

13905000500 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมหลักดานโลจิสติกส การเรียนการสอน

เปนการคิด วิเคราะห แยกแยะ และปฏิบัติจริงบนพ้ืนฐานของการ

ปฏิบัติงานจริง  หลักสูตรมุงเนนการสรางทักษะและประสบการณเพ่ือ

สามารถปฏิบัติงานไดจริง  รายวิชาจึงเปนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับสถาน

ประกอบการ

15

13905000600 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานออกแบบแนวความคิดใน

การออกแบบ กระบวนการสรางสรรค และกระบวนการผลิตผลงาน

ออกแบบ

5

14101110111 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14101110211 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14101110311 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14101110411 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14101110511 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14101110611 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 15

14101110711 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14101110811 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14101110911 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14101111011 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 7

14102121111 คณะครุศาสตร/การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14102121211 คณะครุศาสตร/วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16

14102121411 คณะครุศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14102121611 คณะครุศาสตร/พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14102121711 คณะครุศาสตร/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14102121811 คณะครุศาสตร/คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 40

14102521411 คณะครุศาสตร/ภาษาอังกฤษ แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14102521511 คณะครุศาสตร/สังคมศึกษา แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14103132111 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 6

14103132211 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14103132311 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14103132411 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 15

14103132511 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14103132611 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5

14103132711 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14103132811 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14103132911 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14103133011 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14103133111 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14103533011 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14104143211 คณะวิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14104143311 คณะวิทยาการจัดการ/การทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5

14104143411 คณะวิทยาการจัดการ/การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5

14104143511 คณะวิทยาการจัดการ/การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14104143611 คณะวิทยาการจัดการ/คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14104143711 คณะวิทยาการจัดการ/การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14104143811 คณะวิทยาการจัดการ/การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 15

14104143911 คณะวิทยาการจัดการ/เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14104543611 คณะวิทยาการจัดการ/คอมพิวเตอรธุรกิจ แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14104543711 คณะวิทยาการจัดการ/การจัดการท่ัวไป แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14104543811 คณะวิทยาการจัดการ/การบัญชี แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 10

14105154011 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14105154111 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5

14105154211 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5

14105154311 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14105154411 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีกอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14105154511 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14105154611 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5

14105554011 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 20

14105554611 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การจัดการโลจิสติกส แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 30

14201000230 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14201000330 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 และใชคะแนน PAT2 วิชาวิทยาศาสตร วิชา

สามัญ  29ภาษาอังกฤษ 39คณิตศาสตร1 49ฟสิกส 59เคมี  69

ชีววิทยา

15

14201000430 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14201000530 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร

หรือเทียบเทา

15

14203000130 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 40

14203000230 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14203000330 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 40

14204000130 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 40

14204000230 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 10

14204000330 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14204000530 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14204000630 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 10

14205000130 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือ ศิลป-ภาษา ใช

คะแนน PAT5 วิชาชีพครู วิชาสามัญ 09ภาษาไทย 19สังคมศึกษา 29

ภาษาอังกฤษ 39คณิตศาสตร1

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14205000230 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือสาย

อ่ืนท่ีมีรายวิชาคณิตศาสตรอยางนอย 15 หนวยกิต ใชคะแนน PAT5 

วิชาชีพครู วิชาสามัญ 09ภาษาไทย 29ภาษาอังกฤษ 39คณิตศาสตร1

15

14205000330 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือ

ประกาศนียบัตร (ปวช.) ใชคะแนน PAT5 วิชาชีพครู สําหรับผูสมัครท่ี

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ใหใชผลคะแนน V-NET

10

14205000430 คณะครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใชคะแนน

 GAT ความถนัดท่ัวไป PAT5 วิชาชีพครู สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ใหใชผลคะแนน V-NET

30

14205000530 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนหนวยกิตวิชา

ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใชคะแนน PAT5 วิชาชีพครู วิชา

สามัญ 09ภาษาไทย 19สังคมศึกษา 29ภาษาอังกฤษ

40

14205000630 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใชคะแนน

 GAT ความถนัดท่ัวไป PAT5 วิชาชีพครู วิชาสามัญ 09ภาษาไทย 29

ภาษาอังกฤษ

20

14205000730 คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย-คณิต

 หรือมีจํานวนหนวยกิตวิชาวิทยาศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต ใช

คะแนน PAT5 วิชาชีพครู วิชาสามัญ 09ภาษาไทย 29ภาษาอังกฤษ 

49ฟสิกส 59เคมี  69ชีววิทยา

10

14206000130 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 40

14206000230 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 30

14207000130 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14207000230 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 20

14501000101 ครุศาสตร/การศึกษาปฐมวัย  5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6 สอบวัดแววความเปนครู สอบสัมภาษณ portfolio 60

14501000201 ครุศาสตร/พลศึกษา 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6 สอบวัดแววความเปนครู สอบสัมภาษณ portfolio 60

14501000301 ครุศาสตร/จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา (เอกคู) 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6 สอบวัดแววความเปนครู สอบสัมภาษณ portfolio 60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14502000401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14502000501 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14502000601 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14502000701 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14502000801 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14502000901 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14502001101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรท่ัวไป 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ  GPAX 2.00 ข้ึนไป 60

14502001201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ  GPAX 2.00 ข้ึนไป 30

14502001301 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 30

14502001401 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14502001501 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 120

14502001601 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 50

14502001701 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ดนตรีศึกษา 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio ปฏิบัติเฉพาะทาง 40

14502001801 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษ 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14502001901 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาไทย 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14503002001 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/สังคมศึกษา 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14503002101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 40

14503002201 เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 40

14503002301 เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 40

14503002401 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอรศึกษา 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14503002501 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6 สอบวัดแววความเปนครู สอบสัมภาษณ 30

14503002601 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6 สอบวัดแววความเปนครู สอบสัมภาษณ 30

14503002701 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14503002801 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14503002901 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 30

14505003001 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 20

14505003101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14505003201 วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 50

14505003301 วิทยาการจัดการ/การทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 50

14505003401 วิทยาการจัดการ/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14505003501 วิทยาการจัดการ/การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 100

14505003601 วิทยาการจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 50

14505003701 วิทยาการจัดการ/การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 40

14505003801 วิทยาการจัดการ/การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 50

14505003901 วิทยาการจัดการ/คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 80

14505004001 วิทยาการจัดการ/การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จบวุฒิ ม.6  สอบสัมภาษณ portfolio 60

14601010101 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 20

14601010201 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 10

14601010301 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 15

14601010401 คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 20

14601010501 คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 15

14601010601 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 20

14601020701 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 15

14601020801 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 25

14602010101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 10

14602010201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14602010301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14602010401 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14602010501 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 50

14602010601 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 80

14602010701 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14602010801 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล วิชาเอก

ออกแบบนิเทศศิลป

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14602010901 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล วิชาเอก

ออกแบบดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14602011001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14602021101 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14602021201 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 25

14602021301 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 25

14602021401 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการชุมชน (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14602021501 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล วิชาเอก

ออกแบบนิเทศศิลป (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14602021601 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14603010101 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 50

14603010201 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร วิชาเอกวิทยุโทรทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 100

14603010301 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 80

14603010401 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603010501 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 80

14603010601 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603010701 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 50

14603010801 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 80

14603010901 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 50

14603011001 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ดานการบัญชี 30

14603011101 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ดานคอมพิวเตอร 40

14603011201 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 30

14603011301 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย(โดยการ

เทียบโอน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603011401 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 30

14603011501 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส(โดยการเทียบ

โอน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603011601 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเปนผูประกอบการ(โดยการเทียบ

โอน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603013301 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาการ

ทองเท่ียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14603013401 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาการ

โรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603013901 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาการทองเท่ียว(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครวุฒิ ปวส.ดานการทองเท่ียว 40

14603014001 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาการโรงแรม(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครวุฒิ ปวส.ดานการทองเท่ียว 40

14603021701 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

(สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14603021801 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603021901 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603022001 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14603022101 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603022201 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603022301 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14603022401 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603022501 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเปนผูประกอบการ 

(สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 50

14603022601 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โดยการเทียบโอน) (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ดานบัญชี 40

14603022701 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(โดยการเทียบ

โอน) (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ดานคอมพิวเตอร 40

14603022801 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(โดยการเทียบโอน) 

(สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603022901 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน) 

(สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603023001 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย(โดยการ

เทียบโอน) (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603023101 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส(โดยการเทียบ

โอน) (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14603023201 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเปนผูประกอบการ(โดยการเทียบ

โอน) (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 50

14603023501 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาการ

ทองเท่ียว (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603023601 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาการ

โรงแรม (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603023701 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชา

รานอาหารและภัตาคาร (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14603023801 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุมวิชาธุรกิจ

การบิน (สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14604010101 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14604010201 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604010301 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 80

14604010401 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604010501 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604010901 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604011001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604011101 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครวุฒิ ปวส.ดานอุตสาหกรรม 30

14604011201 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(โดยการเทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครวุฒิ ปวส.ดานอุตสาหกรรม 30

14604020601 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604020701 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604020801 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 40

14604021301 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604021401 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผูท่ีเร็จการศึกษา ม.6./ปวช. หรือเทียบเทา 30

14604021501 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(โดยการเทียบโอน)

(สมุทรปราการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครวุฒิ ปวส.ดานอุตสาหกรรม 30

14604021601 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(โดยการเทียบโอน)(สมุทรปราการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครวุฒิ ปวส.ดานอุตสาหกรรม 30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14800B12005 เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร

20

14800B12006 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ๒. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาชีววิทยา  ไมนอย

กวา ๒.๕๐

5

14800B12007 ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร

5

14800B12010 คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑.สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๒.สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาท่ี

เก่ียวของ

10

14800B12047 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร

10

14800B12052 ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร

10

14800B12058 เทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร

15

14800B12075 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร

5

14800B12102 เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตรหรือแผนการเรียนวิชาชีพกลุมเกษตรกรรมหรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาทางดานเกษตรกรรม

10

14800B12109 สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนนหนัก

ทางดานคณิตศาสตรหรือสายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร

12

14800B12132 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ข้ึนไป ๓. 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาชีววิทยา  ไมนอยกวา๑. สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ๒. 

คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ข้ึนไป

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14800B12138 วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป

5

14800B12141 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป

5

14800C12013 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 15

14800C12014 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา, 

ตองมีความรูความสามารถในทักษะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ คือ การ

ฟง พูด อาน และเขียนในระดับพอใช

21

14800C12016 ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 10

14800C12081 การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 5

14800C12207 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 5

14800C12209 ภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 10

14800C12221 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 10

14800C12225 อุตสาหกรรมทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ข้ึนไป

28

14800C12264 การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 30

14800D12301 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ข้ึนไป

22

14800E12060 การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ข้ึนไป

64

14800E12096 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ข้ึนไป

24

14800E12263 คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ข้ึนไป

11

14800E12725 การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 18

14800E12738 การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ข้ึนไป

9
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14800E12739 การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตรหรือสายศิลปศาสตร - คณิตศาสตรหรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ๒. คะแนน

เฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ข้ึนไป

25

14800F12203 นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป

20

14800G12232 รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 40

14800H12216 ออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 8

14800H12740 ทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ๓. รับผู

พิการทางหู

6

14800I12123 เทคโนโลยีเซรามิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา, คะแนนเฉลี่ย

สะสม ๑.๗๕ ข้ึนไป

10

14800I12124 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

เรียนเนนหนักทาง วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ศิลปศาสตร ศิลปคํานวณ

 ๒. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

10

14800I12267 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๒. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ๓. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ข้ึนไป

20

14800I12741 เทคโนโลยีกอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๒. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เชน สาขาวิชากอสราง, โยธา

15

14800J12724 เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ข้ึนไป

5

14800P12097 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

14800S18066 สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑.สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๒.สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ เชน กอสราง โยธา สถาปตยกรรม สํารวจ เปนตน

10

15010302004 เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 15

15010402004 คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 25

15010502004 คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย - คณิต ,  ศิลป -คํานวณ , คหกรรมศาสตร 

หรือ ปวช.ทางดาน คหกรรมศาสตรโดยตรง และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50

 ข้ึนไป

30

15010802004 เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต  หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน  และ

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป

15

15011302004 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผน        การเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 

ข้ึนไป

40

15011502004 วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต  หรือ ศิลป – คํานวณหรือเทียบเทา  

ม.6 แผนการเรียนท่ีเก่ียวของดานคอมพิวเตอร และเกรดเฉลี่ยสะสม 

2.50 ข้ึนไป

40

15011802004 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย - คณิต ,    สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัวท่ี

เปนอันตราย เน่ืองจากตองปฏิบัติงานกับอาหารและเครื่องจักร และ

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป

20

15012402004 สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต หรือ ปวช. สาขาเก่ียวกับสัตวศาสตร 15

15012502004 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 15

15012602004 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน หรือ  1. เปนทายาทเกษตรกร 2. 

นักกีฬา มีหลักฐานการเขา แขงขัน 3. ไดรับรางวัลดานศิลปวัฒนธรรม

15

15012902004 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 25

164/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15013402004 วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต และสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 10

15013702004 คอมพิวเตอรแอนิเมช่ันและมัลติมีเดียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 30

15013802004 ฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต  หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน และ

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป

20

15013902004 วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ

25

15014002004 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย - คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 20

15020301004 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน มี GPAX ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 16

15021501004 ดนตรีไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต 2.50 ข้ึนไป 22

15022401004 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 15

15024303004 จิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทามี GPAX ตั้งแต 2.50 ข้ึนไป 10

15024801004 ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย - คณิต GPAX ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 13

15025001004 ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 5

15025101004 พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต 2.50 ข้ึนไป 20

15025201004 คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 25

15030103004 การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 45

15030203004 ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน และตองมีทักษะทางดนตรีไทย 25

15030403004 ดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนและตองมีทักษะทางดนตรีตะวันตก 45

15030803004 นาฏศิลปและการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน และตองมีทักษะทางนาฏศิลปและ

การแสดง

20

15030904004 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 30

15031203004 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 50

15031403004 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนกการเรียน - โควตา ม.6 หรือเทียบเทาทุก

แผนกการเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ

 4-5 เทอม และแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

40

15031503004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 15
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15031616004 รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 50

15032610004 ออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน    มีทักษะทางศิลปะและมี

ความคิดสรางสรรคและตองผานการทดสอบ การวาดรูปข้ันพ้ืนฐาน

ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด

10

15033415004 รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียนตองผานการทดสอบความรูพ้ืนฐาน

และความสนใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทย และตางประเทศ

70

15033603004 ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 15

15033703004 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 25

15033802004 ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 15

15034003004 พัฒนาสังคมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 70

15041817004 นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 20

15043303004 การทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 20

15043314004 เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน  และตองมีทักษะทางคณิตศาสตร 30

15043705004 การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 30

15043905004 การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 100

15044005004 การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 30

15044105004 การจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 35

15051802004 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. สาขาวิชาท่ีเก่ียวของมี

พ้ืนฐานความรูดานศิลปะ ออกแบบ

45

15052006004 สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย - คณิต , ศิลป - คํานวณ ,ปวช.สาขาวิชา

สถาปตยกรรม

25

15052302004 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน ปวช. ชางอุตสาหการ ทุกสาขา 15

15052602004 เทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทา 15

15052702004 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6, ปวช. ท่ีมีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร 35

15053002004 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6, ปวช. หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 20

15053311004 เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ชางทุกสาขาวิชา 15
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15053711004 เทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ท่ีมีพ้ืนฐานทางชาง

อุตสาหกรรมทุกสาขา

30

15053811004 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปวส.ดานชางอุตสาหกรรมทุกสาขา 40

15053911004 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปวส. ชางยนตเครื่องกล เครื่องกลเรือ เครื่องจักรกลหนัก 15

15054411004 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปวส.ชางอุตสาหกรรมการผลิต โลหะ ชางเช่ือม 25

15054519004 วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียน วิทย – คณิต หรือ ปวช. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา 15

15054602002 มัลติมิเดียสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย– คณิต ,    ศิลป – คํานวณ หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปตยกรรม

25

15054711004 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปวส.คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม

คอมพิวเตอร (เรียนคอมพิวเตอรฮารดแวรไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 

ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม

15

15070105002 การจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 57

15070202002 การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปวช. ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผน  การเรียน 20

15070320002 การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 แผนการเรียนวิทย– คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 20

15070503002 การสื่อสารผานสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน 30

15102220301 ภาษาอังกฤษ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15102220601 รัฐประศาสนศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 20

15102220701 ศิลปกรรม 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 25

15102220901 ภาษาไทย 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 20

15102221501 ภาษาญี่ปุน 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 20

15102222401 การปกครองทองถ่ิน 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 50

15102222701 นิเทศศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 40

15102222801 นิติศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15102223001 ประวัติศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15102223301 สหวิทยาการอิสลาม 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15102223401 ศิลปะการแสดง 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 15

15102223501 ดนตรีสากล 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 15

15102223901 ภาษาจีน 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30
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15102224001 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15102224101 ดนตรีไทย 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103320101 เกษตรศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 20

15103320201 เคมี 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต) 20

15103320601 วิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103320801 คณิตศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103321101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103321401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103321901 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต) เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 30

15103322401 วิศวกรรมไฟฟา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต) หรือ ปวช. (สาขาวิชาไฟฟาหรืออ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ)

30

15103322501 จุลชีววิทยา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103322601 คหกรรมศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103322701 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103322801 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15103323001 วิศวกรรมการจัดการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทาา, ปวช. (ชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) 30

15103323101 สาธารณสุขศาสตร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต) 40

15103331301 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ป ตอเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปวส. (ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา) 30

15103332201 วิศวกรรมไฟฟา 4 ป เทียบโอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปวส. (สาขาไฟฟาหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) 30

15103332701 วิศวกรรมการจัดการ 4 ป เทียบโอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปวส. (ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา) 30

15104421401 การบัญชี 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 40

15104423001 การจัดการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 40

15104423201 การบริหารทรัพยากรมนุษย 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15104423301 การตลาด 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 20

15104423401 คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15104424401 การจัดการโลจิสติกส 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15104424601 การทองเท่ียว 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15104425201 ธุรกิจระหวางประเทศ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15104425301 การเปนผูประกอบการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

168/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15104425701 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา 30

15104425801 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปลาย หรือเทียบเทา และมีเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 

250-350, IELTS 2-2.5,TIEFL IBT 19-29 หรือในกรณีไมมีผลคะแนน

ภาษาอังกฤษมายื่นใหนักศึกษาทําการลดสอบภาษาอังกฤษตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30

15311000001 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

ไมต่ํากวา 2.50 3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ PAT 5

10

15311000002 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต หรือ ศิลป – คํานวณ 2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 2.00  3) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรไมต่ํา

กวา 2.50 4) มีผลการทดสอบ O-NET 5) มีผลการทดสอบ 9 วิชา

สามัญ หรือมีผลการสอบ GAT/PAT 1/PAT 5

10

15311000003 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต 2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 3) มีผลการ

ทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ PAT 2 5) มีผลการทดสอบ PAT

 5

10

15311000004 คณะครุศาสตร สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต 2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 3) มีผลการ

ทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ PAT 2 5) มีผลการทดสอบ PAT

 5

10

15311000005 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.00 3) มีผลการทดสอบ 

O-NET 4) มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ 5) มีผลการทดสอบ GAT 6)

 มีผลการทดสอบ PAT 5

10

169/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15311000006 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 2) มีความรูพ้ืนฐาน

ภาษาจีน สามารถพูดแนะนําตนเองไดในเบ้ืองตน / มีความสามารถ

พิเศษดานภาษาและวัฒนธรรมจีนหรือความสามารถดานอ่ืน ๆ จะ

พิจารณาเปนพิเศษ 2) มีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) (ถาม)ี

 3) มีผลการทดสอบ PAT 7 ภาษาจีน

6

15311000007 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต หรือ ศิลป – คํานวณ 2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 2.50 3) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยไมต่ํากวา 

2.50 4) มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย

10

15311000008 คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต 2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 3) มีระดับผล

การเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 2.50  4) มีผลการทดสอบ 

O-NET  5) มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ หรือมีผลการทดสอบ GAT

 / PAT 2 / PAT 5

6

15311000009 คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต หรือศิลป – คํานวณ  2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 2.00 3) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา

 2.50  4) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 

2.50  5) มีผลการทดสอบ O-NET  6) มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ 

หรือมีผลการทดสอบ GAT / PAT 1 / PAT 5

6

15312000001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการ

ทดสอบ 9 วิชาสามัญ 5) มีผลการทดสอบ GAT/PAT

10

15312000002 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการ

แนะแนว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม 3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ GAT

7

15312000003 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุมวิชาจิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม 3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ GAT

7
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15312000004 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุมวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม  3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ GAT

7

15312000005 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

O-NET

20

15312000006 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.50  3) มีผลการทดสอบ O-NET

7

15312000007 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

วิชาภาษาไทยเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.80  3) มีผลการทดสอบ O-NET

7

15312000008 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET

14

15312000009 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 3) มีผลการทดสอบ GAT 4) มีผลการ

ทดสอบ O-NET

20

15312000010 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

O-NET

10

15312000012 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) สามารถปฏิบัติ

เครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 เครื่องมือ (ยกเวนผูเลือกสอบในเอกขับ

รอง) 3) มีการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี และการขับรอง  4) มีผลการ

ทดสอบ O-NET

7

15312000013 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  O-NET

7

15312000014 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีผลการทดสอบ 

O-NET

7

15313000001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00   3) มีผลการทดสอบ O-NET

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15313000002 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต  2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) มีระดับ

ผลการเรียนวิชาชีววิทยาไมต่ํากวา 2.00  4) มีผลการทดสอบ O-NET

7

15313000003 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีผลการทดสอบ 

GAT/PAT

5

15313000004 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

GAT/PAT

5

15313000005 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00   3) มีผลการสอบ O-NET  4) มีผลการ

ทดสอบ GAT  5) มีผลการทดสอบ PAT 1   6) มีผลการทดสอบ PAT 2

7

15313000006 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต ศึกษาวิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต และคณิตศาสตร 

12 หนวยกิต  2) มีผลการทดสอบ GAT  3) มีผลการทดสอบ PAT 1  

4) มีผลการทดสอบ PAT 2

9

15313000007 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต หรือศิลป – คํานวณ   2) มีผลการทดสอบ GAT  3) มีผลการ

ทดสอบ PAT 1  4) มีผลการทดสอบ PAT 2

5

15313000010 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต   2) มีผลการทดสอบ O-NET  3) มีผลการทดสอบ GAT   4) มี

ผลการทดสอบ PAT 1  5) มีผลการทดสอบ PAT 2

10

15313000011 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต  2) มีผลการสอบ O-NET 3) มีผลการทดสอบ GAT  4) มีผล

การทดสอบ PAT 1   5) มีผลการทดสอบ PAT 2

10

15313000012 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต หรือศิลป – คํานวณ  2) มีผลการสอบ O-NET  3) มีผลการ

ทดสอบ GAT  4) มีผลการทดสอบ PAT 1 หรือผลการสอบวิชา

คณิตศาสตร 1 หรือคณิตศาสตร 2 จากการสอบ 9 วิชาสามัญ

7
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15313000014 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต และ ศิลป – คํานวณ  2) มีผลการทดสอบ GAT  3)  มีผลการ

ทดสอบ PAT 1  4) มีผลการทดสอบ PAT 2  5) หรือมีระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00

7

15313000015 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต  2) มีผลการทดสอบ GAT  3) มีผลการทดสอบ PAT 1  4) มี

ผลการทดสอบ PAT 2

6

15313000016 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการ

ทดสอบ GAT  5) มีผลการทดสอบ PAT2

10

15314000001 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน

วิทยาศาสตร   2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) 

มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ  5)  มีผล

การทดสอบ GAT  6) มีผลการทดสอบ PAT 1 / PAT 2

7

15314000002 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน

วิทยาศาสตร  2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) มี

ผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ  5) มีผล

การทดสอบ GAT 6) มีผลการทดสอบ PAT 1 / PAT 2

7

15314000003 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต หรือศิลป – คํานวณ   2)  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ 9 วิชา

สามัญ  5) มีผลการทดสอบ GAT  6) มีผลการทดสอบ PAT 1 / PAT 2

7

15314000004 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการ

ทดสอบ 9 วิชาสามัญ  5) มีผลการทดสอบ GAT

10

15315000002 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

O-NET 3) หรือมีผลการทดสอบ GAT  4) หรือมีผลการทดสอบ PAT 2

  5) หรือมีผลการทดสอบ PAT 3

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15315000003 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 3) หรือมีผลการทดสอบ O-NET  4)  หรือมีผล

การทดสอบ GAT 5) หรือมีผลการทดสอบ PAT 2 6) หรือมีผลการ

ทดสอบ PAT 3

10

15315000004 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) หรือมีผลการ

ทดสอบ O-NET 3) หรือมีผลการทดสอบ GAT  4) หรือมีผลการ

ทดสอบ 9 วิชาสามัญ  5) หรือมีผลการทดสอบ PAT 2  6) หรือมีผล

การทดสอบ PAT 3

5

15315000005 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 1.80  3) หรือมีผลการทดสอบ O-NET 4) หรือมีผล

การทดสอบ GAT  5) หรือมีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ  6) หรือมีผล

การทดสอบ PAT 2  7) หรือมีผลการทดสอบ PAT 3

7

15315000006 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 /มีผลการทดสอบ O-NET /มีผลการทดสอบ GAT

 / มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ /มีผลการทดสอบ PAT 2 /มีผลการ

ทดสอบ PAT 3

5

15315000007 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 1.80 /มีผลการทดสอบ O-NET /มีผลการทดสอบ 

GAT/มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ/มีผลการทดสอบ PAT 4/มีผล

การทดสอบ PAT 6

7

15315000008 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

O-NET /มีผลการทดสอบ GAT /มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ /มีผล

การทดสอบ PAT 2 /มีผลการทดสอบ PAT 3

7

15316000001 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2)มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00   3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการ

ทดสอบ GAT

10

15316000002 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีผลการเรียนเฉลี่ย

 GPAX  3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ GAT

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15316000003 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการเรียนเฉลี่ย

 GPAX   3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ GAT

10

15316000004 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET 4) มีผลการทดสอบ

 GAT  5) มีผลการทดสอบ PAT 1

20

15316000005 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีผลการทดสอบ 

O-NET   3) มีผลการทดสอบ GAT

10

15316000006 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีผลการทดสอบ 

O-NET   3) มีผลการทดสอบ GAT

10

15316000007 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

O-NET   3) มีผลการทดสอบ GAT

10

15316000008 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการทดสอบ 

GAT 3)มีผลการทดสอบ PAT 1

10

15316000009 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีผลการเรียนเฉลี่ย

 GPAX  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ GAT

10

15316000010 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีผลการเรียนเฉลี่ย 

GPAX   3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ GAT

10

15316000012 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียนวิทย – 

คณิต  หรือศิลป – คํานวณ  2) มีผลการเรียนเฉลี่ย GPAX  3) มีผล

การทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ GAT  5) มีผลการทดสอบ 

PAT

7

15317000001 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ

 GAT  5) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับดี

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15317000002 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดกรการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ

 GAT  5) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับดี

5

15317000003 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ

 GAT  5) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับดี

5

15318000001 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต  2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการ

ทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ GAT  5) มีผลการทดสอบ PAT 

1  6) มีผลการทดสอบ PAT 2  7) ไมเปนโรคท่ีมีอุปสรรคตอการศึกษา

40

15318000002 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน วิทย –

 คณิต  2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการ

ทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ GAT  5) มีผลการทดสอบ PAT 

1  6) มีผลการทดสอบ PAT 2   7) ไมเปนโรคท่ีมีอุปสรรคตอการศึกษา

7

15318000003 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีพ้ืนฐานการเรียนทาง

วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต   2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย

ไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET  4) มีผลการทดสอบ 

GAT  5) มีผลการทดสอบ PAT 1  6) มีผลการทดสอบ PAT 2  7)ไม

เปนโรคท่ีมีอุปสรรคตอการศึกษา

7

15331000001 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว สาขาวิชาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสายการเรียน

วิทยาศาสตร   2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผล

การทดสอบ O-NET

10

15331000003 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET

7

15331000004 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   2) มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  3) มีผลการทดสอบ O-NET

10

15400501611 ครุศาสตร-สาขาวิชา พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 22
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15400801611 ครุศาสตร-สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 8

15402201611 ครุศาสตร-สาขาวิชา คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 22

15402302611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15402401611 ครุศาสตร-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 22

15402502611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

15403701611 ครุศาสตร-สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 22

15404902611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

15408705611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เกษตรศาสตร(พืชศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15410303611 วิทยาศาสตและเทคโนโลยี-สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15413001611 ครุศาสตร-สาขาวิชา วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 22

15413505611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี

ไฟฟาอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

15413805611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมกอสราง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

15414502611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15415605611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เกษตรศาสตร(สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15415705611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เกษตรศาสตร(การจัดการการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15416002611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

15416902611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 70

15417202611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา รัฐศาสตร(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 50

15417404611 วิทยาการจัดการ-สาขาวิชา การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15417504611 วิทยาการจัดการ-สาขาวิชา บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15417604611 วิทยาการจัดการ-สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15417804611 วิทยาการจัดการ-สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15417904611 วิทยาการจัดการ-สาขาวิชา การทองเท่ียวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15418205611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15418505611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิ

เล็กทรอสิกส)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15418605611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เกษตรศาสตร(คหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15418905611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 15

15420102611 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-สาขาวิชา พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 5

15450105611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 10

15450205611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15450305611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เกษตรศาสตร(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15450405611 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตางๆ สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3

15610000101 ครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000201 ครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000301 ครุศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000401 ครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000501 ครุศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000601 ครุศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000701 ครุศาสตร สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000801 ครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610000901 ครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610001101 ครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15610002301 ครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

10

15610002401 ครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610002501 ครุศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610002801 ครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610002901 ครุศาสตร สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

20

15610003101 ครุศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610003201 ครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15610003301 ครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

20

15610003401 ครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00

5

15620000101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40

15620000201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40

15620000301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15620000401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40

15620000501 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40

15620001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40

15620001101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

40

15620001301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

30

15620002701 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

30

15620005002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเน่ือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15620006101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (2)มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

30

15621000101 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621000102 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621000701 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15621000801 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621000802 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621000901 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(กลุมวิชาการจัดการการผลิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621000902 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(กลุมวิชาการจัดการการผลิต) (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621001001 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621001002 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม) 

(เทียบเขาศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621001101 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621001102 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส) (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621003001 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621003002 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621003101 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621003102 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621003201 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15621003202 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15630000201 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630000501 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

20

15630000601 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630001201 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630001401 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630001501 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630001601 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630001701 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15630002401 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15630002601 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตร(ีแขนงดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630003401 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน(ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630003501 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน(การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630003601 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย(แขนงภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15630003701 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย(แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15630003801 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15640001201 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001202 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001301 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001302 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001701 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001702 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001801 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640001901 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640002001 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640002002 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640003001 วิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640003101 วิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร(แขนงวิชาการโฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15640004001 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15650000301 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650000501 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650000601 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650000701 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650001201 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650001301 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนงเทคนิคการสัตว

แพทย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650001401 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนงการพยาบาล

สัตว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650001501 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (แขนงพืชศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15650001601 เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (แขนงการประมง) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

30

15661000101 นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

100

15662000701 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

100

15662000901 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

100

15670000101 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15670000201 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15670000202 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15670000401 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15670000402 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร (เทียบเขาศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  (2)มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15670000901 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    (2)มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.50

40

15701171003 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.75 (กรณีสําเร็จการศึกษา  ใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน 

ONET  คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

7

15701171603 การสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และ

จบช้ันอิสลามศึกษาไมต่ํากวาอิสลามศึกษาตอนกลาง  2.  คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  ไมนอยกวา 

 2.50 (กรณีสําเร็จการศึกษา  ใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน ONET  

คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3

15701171703 พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.00  (กรณีสําเร็จการศึกษา  ใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน

 ONET  คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3

15701171803 การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  ไม

นอยกวา  2.50 (กรณีสําเร็จการศึกษา  ใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน 

ONET  คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3

15701172803 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ   5 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 3.00 (กรณีสําเร็จ

การศึกษา  ใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน ONET  คะแนน GAT และ 

PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15702170403 คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  2.  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

5 ภาคเรียน  ไมนอยกวา  2.50 (กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาค

เรียน) 3. คะแนน GAT ความถนัดท่ัวไป  4. คะแนน PAT 1 ความ

ถนัดทางคณิตศาสตร  5. คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  6.

 คะแนน ONET 5 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชา

ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาสังคม

3

15702170903 คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  2.  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

5 ภาคเรียน  ไมนอยกวา  2.50 (กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาค

เรียน) 3. คะแนน GAT ความถนัดท่ัวไป  4. คะแนน PAT 1 ความ

ถนัดทางคณิตศาสตร  5. คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  6.

 คะแนน ONET 5 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชา

ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาสังคม

3

15702171303 วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  2.  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

5 ภาคเรียน  ไมนอยกวา  2.50  (กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาค

เรียน) 3. คะแนน GAT ความถนัดท่ัวไป  4. คะแนน PAT 1 ความ

ถนัดทางคณิตศาสตร  5. คะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 

 6. คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  7. คะแนน ONET 5 วิชา

 ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชา

ภาษาอังกฤษ และ วิชาสังคม

3

15703170103 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน 

(กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน ONET  คะแนน 

GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15703170203 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน 

(กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน ONET  คะแนน 

GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3

15703170303 สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน 

(กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน ONET  คะแนน 

GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3

15703171503 ภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  2.  

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน 

(กรณีสําเร็จการศึกษาใช  6  ภาคเรียน) 3. คะแนน ONET  คะแนน 

GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพคร)ู

3

1582a44211n คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 5

1582a44212n คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 5

1583ak4360n คณะนิติรัฐศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 3

1583al4336n คณะนิติรัฐศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/ คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 3

1583ao4350n คณะนิติรัฐศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 3

1584a64354n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 8

1584a64443n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 8

1584a64501n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 8

1584a64502n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 8

1584a64503n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  แขนงวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 8

1584a64504n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 10

1584a66355n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเขาผูจบ ปวส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 4

1584a66442n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบเขาผูจบ ปวส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 4

1584a66505n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (เทียบเขาผูจบ ปวส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 4

1584a66506n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เทียบเขาผูจบ ปวส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 4

1584a66507n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  แขนงวิชาการตลาด (เทียบเขาผูจบ ปวส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 4
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

1584ag4335n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.คะแนนGAT/PAT/คะแนนสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 18

1584ag6345n คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเขาผูจบ ปวส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 8

1586b44248n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนนGAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

3

1586b44268n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT 2.สอบสัมภาษณ 6

1586b44277n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

3

1586b44295n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

3

1586b44296n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนนGAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

4

1586b44297n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

3

1586b44298n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนนGAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

3

1586b44299n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 2 3.สอบ

สัมภาษณ

8

1586b44300n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 2 3.สอบ

สัมภาษณ

3

1586b44508n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนนGAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 1,2,3 3.

สอบสัมภาษณ

30

1586b46293n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส (เทียบเขาผูจบ ปวส.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 3

1586b46294n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟา (เทียบเขาผูจบ ปวส.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอบสัมภาษณ 4

1586c54307n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT 3คะแนนสามัญ 3 วิชาภาษาไทย,

ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา 3.สอบสัมภาษณ

3
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

1586c54310n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT/PAT คะแนนPAT เน้ือหา 7.4 3

คะแนนสามัญ 3 วิชา ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา 4.สอบ

สัมภาษณ

3

1586c54330n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT 3.คะแนนสามัญ 3 วิชา ภาษาไทย,

ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา 3.สอบสัมภาษณ

6

1586c54353n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตรและบรรณารักษศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT 3.คะแนนสามัญ 3 วิชา ภาษาไทย,

ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา 3.สอบสัมภาษณ

3

1586cn4312n คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1.ขอสอบกลาง 2.คะแนน GAT 3คะแนนสามัญ 3 วิชาภาษาไทย,

ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา 3.สอบสัมภาษณ

3

15901025102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา

20

15901029102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา

20

15901036102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 20

15901069102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 20

15901074102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา

25

15901171102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา

10

15901172102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/การอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน

ปท่ี 3 สาขาคหกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค

เรียนไมนอยกวา 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคหกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของ มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00

15

15901173102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15901175102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ข้ึนไป

80

15901211102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือ ปวช.(อุตสาหกรรม)

28

15902016102 คณะครุศาสตร/การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50

20

15902020102 คณะครุศาสตร/คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 3.00 มีเกรดเฉลี่ยวิชา

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 3.00

20

15902024102 คณะครุศาสตร/คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50

20

15902081102 คณะครุศาสตร/สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสร ไมต่ํากวา 2.50 สายศิลป

ไมต่ํากวา 3.00

20

15902189102 คณะครุศาสตร/การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50 มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 3.00

20

15902190102 คณะครุศาสตร/การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 3.00

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15902191102 คณะครุศาสตร/การสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50

20

15902192102 คณะครุศาสตร/การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50

20

15902213102 คณะครุศาสตร/เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเกรดเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50

20

15903064102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

40

15903149102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป

100

15903204102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป

30

15903205102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

30

15903207102 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป

20

15904052102 คณะวิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

80

15904109102 คณะวิทยาการจัดการ/การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา และ ปวส.

60

15904163102 คณะวิทยาการจัดการ/การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

70

15904182102 คณะวิทยาการจัดการ/การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา และ ปวส.

70

15904184102 คณะวิทยาการจัดการ/คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา และ ปวส.

90
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

15904208102 คณะวิทยาการจัดการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

60

15904209102 คณะวิทยาการจัดการ/การทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

40

15905075102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

20

15905076102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

30

15905077102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

20

15905201102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

20

15905210102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา

20

16001418001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16001424001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16001459001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16001474001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาสถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16001487001 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16002515001 คณะครุศาสตร / สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16002526001 คณะครุศาสตร / สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16002550001 คณะครุศาสตร / สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16002589001 คณะครุศาสตร / สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16002590001 คณะครุศาสตร / สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16003402001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 45

16003408001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16003444001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16003454001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16003455001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16003456001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16003467001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชาทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20

16003497001 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 30

16004405001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 60

16004425001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 60

16004445001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 60

16004462001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 40

16004469001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 40

16004481001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 50

16004484001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 60

16004485001 คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 45

16005401001 คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16005434001 คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16005436001 คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16005476001 คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10

16006431001 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16006451001 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16006465001 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20

16006468001 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16007406001 คณะนิติศาสตร / สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 50

16008442001 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16008463001 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20

16008492001 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20

16008493001 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16009443121 คณะนิเทศศาสตร / สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16009443141 คณะนิเทศศาสตร / สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16009443211 คณะนิเทศศาสตร / สาขาวิชาการสื่อสารการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16009443221 คณะนิเทศศาสตร / สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

193/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16009443311 คณะนิเทศศาสตร / สาขาวิชานิเทศศาสตร(การสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16009443321 คณะนิเทศศาสตร / สาขาวิชานิเทศศาสตร(การสื่อสารการทองเท่ียว) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16010427001 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป / สาขาวิชาการออกแบบ (ออกแบบกราฟก) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16010428001 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป / สาขาวิชาการออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับและ

เครื่องแตงกาย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 25

16010429001 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป / สาขาวิชาอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15

16010470001 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป / สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20

16500016603 วิทยาการคอมพิวเตอร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มี GAT คานํ้าหนัก 10%, PAT-71 คา

นํ้าหนัก 10%

60

16500016613 วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ มี

คะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.00, GAT คานํ้าหนัก 10% , PAT-71 คา

นํ้าหนัก 10%

30

16500019403 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มี GPAX 

ไมต่ํากวา 2.00, GAT คานํ้าหนัก 30%, PAT-71 คานํ้าหนัก 20%

60

16500023203 การศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา มีคะแนน 

O-NET คานํ้าหนัก 40% , GPAX คานํ้าหนัก 10%, GAT85 คานํ้าหนัก

 20%, PAT 75 คานํ้าหนัก 30%  มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝรู

40

16500023403 การประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีคะแนน

 GAT 85 คานํ้าหนัก 20% และคะแนน PAT 75 คานํ้าหนัก 30% มี

เจตคติท่ีดีตอการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก และมุงมั่นตั้งใจท่ีจะ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)
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โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16500034603 ภาษาอังกฤษ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี GPAX ไมต่ํากวา 2.50,

  GAT คานํ้าหนัก 25% , O-NET คานํ้าหนัก 30%, PAT นักศึกษา

สามารถเลือกใชคะแนน PAT ในหมวด   (7.1 - 7.7 ) โดยเลือกใชตัว

ใดตัวหน่ึงได คานํ้าหนัก 20%

90

16500034703 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลัง

ศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา เปนผูท่ีไมมีความพิการทางรางกายและสติปญญาหรือ

เปนโรครายแรงท่ีจะเปนอุปสรรคตอการเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPA) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํา

กวา 2.50 มีผลคะแนนสอบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี สําหรับรูปแบบท่ี 1

 คะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.00 คานํ้าหนัก 20% , O-NET คานํ้าหนัก

 30%, GAT (รหัส 85) คานํ้าหนัก 50%  สําหรับรูปแบบท่ี 2 คะแนน 

GPAX ไมต่ํากวา 2.00 คานํ้าหนัก 20%, O-NET คานํ้าหนัก 30%, 

GAT (รหัส 85) คานํ้าหนัก 30%, PAT (รหัส 71, 77, 78, 79 หรือ 80)

 คานํ้าหนัก 20%

50

16500034803 ภาษาและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกแผนการ

เรียน โดยผูสมัครตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 และผล

การเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกันไมต่ํากวา 

2.75 มีผลคะแนน GPAX คานํ้าหนัก 20% , GAT คานํ้าหนัก 50%, 

O-NET คานํ้าหนัก 30% มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนโรคติดตอ

รายแรงท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ข้ันต่ํา 30 หรือ IELTS ข้ันต่ํา 

3 หรือ TOEIC ข้ันต่ํา 300 หรือ CU-TEP ข้ันต่ํา 40  หรือ TU-GET 

ข้ันต่ํา 300 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

40

16500034903 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มี GPAX 

ไมต่ํากวา 2.00, GAT คานํ้าหนัก 25%

60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16500035103 รัฐประศาสนศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

มี GPAX ไมต่ํากวา 2.00, O-NET คานํ้าหนัก 30%, GAT คานํ้าหนัก 

30%

60

16500035403 นิติศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

มี GPAX คานํ้าหนัก 20%, GAT  คานํ้าหนัก 20%

60

16500035533 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มี GAT 

คานํ้าหนัก 30% , PAT (71) คานํ้าหนัก 20%

60

16500035733 รัฐศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

มี GPAX คานํ้าหนัก 20%, GAT คานํ้าหนัก 20%

60

16500067963 การตลาด (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%

60

16500068023 คอมพิวเตอรธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%

30

16500068033 การจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%

60

16500068043 การเงิน (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%

60

16500068053 การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%

60

16500068063 ธุรกิจระหวางประเทศ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT 71 คานํ้าหนัก 20%

50

16500068093 เลขานุการทางการแพทย (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%  มี

นํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูง BMI 20-25 มีสวนสูงไมนอยกวา 155 

เซนติเมตร มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา เปนผูมีจิตอาสา  มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16500068143 การบริการลูกคา (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20% หรือมี

ผลการสอบวิชาสามัญ ประกอบดวย ภาษาไทย คาคะแนนไมนอยกวา

 25%ภาษาอังกฤษ คาคะแนนไมนอยกวา  25%

30

16500068153 เศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20% หรือมี

ผลการสอบวิชาสามัญ ประกอบดวย  ภาษาไทย คะแนนไมนอยกวา 

20% สังคมศึกษา คะแนนไมนอยกวา 20% วิทยาศาสตรท่ัวไป 

คะแนนไมนอยกวา 20%  คณิตศาสตร 1 คะแนนไมนอยกวา 15%  

หรือ  คณิตศาสตร 2 คะแนนไมนอยกวา20%  ภาษาอังกฤษ คะแนน

ไมนอยกวา 15%

60

16500068203 การบัญชี (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20%

60

16500068363 การจัดการธุรกิจคาปลีก (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 30%, PAT  71 คานํ้าหนัก 20% ผูท่ีผาน

การคัดเลือกจะตองฝกปฏิบัติงานระหวางการศึกษาตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึง

ช้ันปท่ี 4 กับ 7-Eleven ในเครือบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) มี

สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการฝกปฏิบัติงาน

40

16500114453 ธุรกิจการโรงแรม (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT  คานํ้าหนัก 40% ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 

165 เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร

 มีนํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน BMI อยูใน

เกณฑปกติของมาตรฐาน ASEAN ตองเปนผูมีสุขภาพแข็งแรงทาง

รางกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติท่ีดีตองานบริการ ไมเปน

โรคทางจิตเวชในระยะท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและไม

เจ็บปวย ไมเปนโรคเรื้อรังหรือติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเปน

อุปสรรคตอการเรียนและการปฏิบัติงาน

60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16500114463 ธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT  คานํ้าหนัก 40% ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 

165 เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร

 มีนํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูง มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไม

เปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และ

การสื่อสาร ไมเปนผูท่ีมีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ไดแก โรคจิต โรค

ประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน

60

16500114473 การจัดการงานบริการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT คานํ้าหนัก 40%

10

16500114483 การทองเท่ียว (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT  คานํ้าหนัก 40%

60

16544107213 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนยตรัง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความ

ผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี คะแนน GAT 85

 คานํ้าหนัก 20%,  PAT 71 คานํ้าหนัก 10%,  PAT 72 คานํ้าหนัก 

20%

10

16544114483 การทองเท่ียว (ศูนยตรัง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT  คานํ้าหนัก 40% มีบุคลิกภาพด/ีมีสุขภาพดีและไมเปน

อุปสรรคตอการทํางานดานการทองเท่ียว

10

16546016013 วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีคะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.50, GAT คา

นํ้าหนัก 10%, PAT-71 คานํ้าหนัก 10%, PAT-72 คานํ้าหนัก 20%  

และใชวิชาสามัญ 7 วิชา เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ฟสิกส 

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16546023203 การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา มีคะแนน 

O-NET คานํ้าหนัก 40% , GPAX คานํ้าหนัก 10%, GAT85 คานํ้าหนัก

 20%,  PAT 75 คานํ้าหนัก 30%  มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝรู

10

16546107213 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00  ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมี

ความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี คะแนน 

GAT 85 คานํ้าหนัก 20%, PAT 71 คานํ้าหนัก 10%, PAT 72 คา

นํ้าหนัก 20%

20

16546114313 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT  คานํ้าหนัก 10%, PAT วิชา 76 คานํ้าหนัก 30%

10

16556011503 ฟสิกส (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีคะแนน GPAX ไมต่ํากวา 3.00, GAT คา

นํ้าหนัก10%, PAT-75 คานํ้าหนัก 30%

40

16556011803 คณิตศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีคะแนน GPAX ไมต่ํากวา 3.00, GAT คา

นํ้าหนัก 10%, PAT-75 คานํ้าหนัก 30 %

40

16556016043 สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีคะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.00, GAT คา

นํ้าหนัก 10%, PAT-71 คานํ้าหนัก 10%, PAT-72 คานํ้าหนัก 30%

30

16556016053 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีคะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.00, GPAX 

คานํ้าหนัก 20%, O-NET คานํ้าหนัก 30%, GAT คานํ้าหนัก 20%, 

PAT-72 คานํ้าหนัก 30%

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16556016063 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนน

 GPAX ไมต่ํากวา 2.00, GAT คานํ้าหนัก 40%, PAT-72 คานํ้าหนัก 

10%

30

16556017313 เทคโนโลยีเคมี (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีคะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.00, GAT คา

นํ้าหนัก 10%, PAT-71 คานํ้าหนัก 10%, PAT-72 คานํ้าหนัก 30%

30

16556049903 พยาบาลศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 

(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) เกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 กําหนด

สัดสวนคะแนน GAT = 20%, PAT2 = 30% สวนสูงไมนอยกวา 155 

เซนติเมตร มีบุคลิกภาพดี รูปรางสมสวน นํ้าหนักสัมพันธกับสวนสูง มี

ความประพฤติดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา ดังตอไปน้ี ปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง โรคติดตอในระยะ

ติดตออันตราย  โรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรค

ลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวาย

เรื้อรัง โรคติดสารเสพติดใหโทษ  ตาบอดสี ชนิดรุนแรงท้ังสองขาง 

ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เชน ไมสามารถมองเห็นภาพเปน

สามมิติ หูหนวกหรือ หูตึง โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ

และผูตรวจรางกาย เห็นวาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

100

16556101603 คหกรรมศาสตร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความ

ผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี คะแนน GAT 85

 คานํ้าหนัก 30%, PAT 71 คานํ้าหนัก 10%, PAT 72 คานํ้าหนัก 10%

60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16556107213 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความ

ผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี คะแนน GAT 85

 คานํ้าหนัก 20%, PAT 71 คานํ้าหนัก 10%, PAT 72 คานํ้าหนัก 20%

40

16556107243 เทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ ศิลป - คํานวณ หรือสาขาท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 

2.00 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 10%, PAT 

71 คานํ้าหนัก 10%, PAT 72 คานํ้าหนัก 30%

30

16556107253 การกําหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.10

 และมีผลการเรียนในวิชาเคมีและชีววิทยาไมต่ํากวา 2.00 ไมเปน

โรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา เปน

ผูท่ีมีบุคลิภาพดี โดยเพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร 

เพศชายตองมีความสูง  ไมต่ํากวา 160 เซนติเมตร และมีนํ้าหนัก

สัมพันธกับสวนสูง คะแนน GAT 85 คานํ้าหนัก 10%, PAT 71 คา

นํ้าหนัก 10%, PAT 72 คานํ้าหนัก 30%

40

16567114463 ธุรกิจการบิน (ศูนยหัวหิน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผล

คะแนน GAT  คานํ้าหนัก 40% ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 

175เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร 

มีนํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูง มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไม

เปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และ

การสื่อสาร ไมเปนผูท่ีมีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ไดแก โรคจิต โรค

ประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน

30
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16568023203 การศึกษาปฐมวัย (ศูนยนครนายก) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา มีคะแนน 

O-NET คานํ้าหนัก 40% GPAX คานํ้าหนัก 10%GAT85 คานํ้าหนัก 

20% PAT 75 คานํ้าหนัก 30% มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝรู

10

16588023203 การศึกษาปฐมวัย (ศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา มีคะแนน 

O-NET คานํ้าหนัก 40%, GPAX คานํ้าหนัก 10%, GAT85 คานํ้าหนัก

 20% , PAT 75 คานํ้าหนัก 30%  มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝรู

10

16588107213 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนยลําปาง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความ

ผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี คะแนน GAT 85

 คานํ้าหนัก 20%,  PAT 71 คานํ้าหนัก 10%,  PAT 72 คานํ้าหนัก 

20%

10

16601110803 ครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16601110903 ครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16601111003 ครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16601111103 ครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16601111203 ครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16601111303 ครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16601111403 ครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16602220103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

37

16602220203 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

42

16602220303 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

32

16602220503 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16602220803 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16602220903 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

21

16602221303 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

7

16602221403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

7

16602221503 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

7

16602222403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16602222503 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16602222603 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

7

16602222803 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

32

16602222903 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16603330103 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

8

16603332103 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603332203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

14

16603332803 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603332903 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร (ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16603731003 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

24

16603731203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603731303 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

32

16603731503 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

10

16603732803 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603733603 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603733703 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603733803 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16603830203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16604240103 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16604340103 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604340203 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604340303 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604340403 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16604340503 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604342303 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

63

16604344003 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

72

16604344903 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

112

16604345003 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

67

16604346203 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนา

สังคม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16604346303 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทาง

วัฒนธรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16604346403 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604346503 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16604346603 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (การบริหารภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604346703 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16604346803 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

36

16604346903 ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

22

16605250203 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16605250303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ืองานสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

6

16605250503 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

7

16605251903 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16605252003 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

6

16605252103 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

6

16605252403 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16605252503 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16605253503 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16605253603 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16606660103 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16606660603 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16606660703 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

10

16606661103 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

20

16606661303 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

10

16606661403 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

10

16606661503 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

10

16608732103 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

94

16608733903 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

70

16608734003 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการคาปลีก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

8

16608734203 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนสง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

32

16608734303 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนสงสินคาทางอากาศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

32

16608734403 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

4

16608734503 ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

54
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16608734603 ศูนยการศึกษาจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

24

16609290103 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16609345103 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

50

16609732203 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16609732303 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16609733503 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยและองคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

16

16610252303 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

17

16610253703 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

17

16611344203 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

48

16611345203 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

5

16611345403 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการโรงแรม (การจัดการ

โรงแรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

5

16611345503 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

5

16611731903 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

12

16613930103 วิทยาลัยภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม 

สาขาวิชาการสรางภาพยนตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

16613930203 วิทยาลัยภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ศูนยการศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม 

สาขาวิชาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

18

16614221003 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาการแพทย

แผนไทยประยุกต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16614223203 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

54

16614223303 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16614223403 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผูสูงอาย)ุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16614223503 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16614223603 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาเลขานุการ

การแพทยและสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

27

16614223703 วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาการแพทย

แผนจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://www.reg.ssru.ac.th หรือ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 021601380

40

17001010003 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ PAT 5

20

17001010005 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ 

O-NET มีผลการสอบ PAT 5

20

17001010006 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ

 PAT 5

20

17001010007 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ

 PAT 5

20

17001010008 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ PAT 5

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17001010009 ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ PAT 5

20

17001010010 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ PAT 5

20

17001010011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ

 PAT 5

20

17001010012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ PAT 5

20

17001010015 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ PAT 5

20

17001010018 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๕๐ มีผลการสอบ O-NET มีผลการสอบ PAT 5

20

17002020001 นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002030001 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๓๐ มีผลการสอบ O-NET

40

17002040001 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 15

17002040002 ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 25

17002050001 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002050002 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002050003 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002050004 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002050005 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 20

17002050006 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 25

17002050007 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002050008 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการแปล) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17002050009 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17002050010 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทยสําหรับขาวตางประเทศ) คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 25

17002050011 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบ O-NET 40

17003060001 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรประยุกต(เอกคณิตศาสตร) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ มีผลการสอบ 

O-NET

20

17003060002 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรประยุกต(เอกคณิตศาสตรเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ มีผลการสอบ 

O-NET

20

17003060003 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรประยุกต(เอกสถิติอุตสาหการ) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐

20

17003060004 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ มีผลการสอบ O-NET

30

17003060005 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการสอบ

 O-NET

40

17003060006 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๐๐

40

17003060007 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17003060008 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตและเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการสอบ

 O-NET

40

17003060009 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการสอบ

 O-NET

40

17003060010 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการสอบ

 O-NET

40

17003060011 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 30

17003130001 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยวา ๒.๒๐ มีผลการสอบ O-NET

80

17004060001 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17004060002 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทนโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005070001 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005070003 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005070005 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005070007 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005080001 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร(เอกนิเทศศาสตร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005080002 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร(เอกการสื่อสารการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005090001 บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17005100001 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการสอบ O-NET

40

17006110001 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ มีผลการสอบ 

O-NET

30

17006110003 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต มีผลการสอบ

 O-NET

20

17006110004 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ มีผลการสอบ 

O-NET

30

17006110006 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต หรือศิลป-

คํานวณ มีผลการสอบ O-NET

30

17006120001 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 30

17006120002 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 30

17006120003 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา ๒.๐๐ มีผลการสอบ O-NET

30

17006120005 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 30

17007050001 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาต)ิ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17007050002 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17007050003 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ(เรียนท่ีไทย 2 ป เรียนท่ีจีน 2 ป) คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17007070001 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17007070002 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ เรียนท่ีไทย 3 ป เรียนท่ี

ไตหวัน 1 ป คณะวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการสอบ O-NET 40

17303020001 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303020002 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303020005 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

40

17303020006 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

15

17303020007 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303020008 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/สารสนเทศฯบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303020009 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

35

17303030001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

2

17303030002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร- 

คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจาก

คะแนนONET

60

17303030003 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนนONET

40

17303030004 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET ใ

25

17303030005 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/อนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

213/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17303030006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/พืชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจาก

คะแนน ONET

25

17303030007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร- 

คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจาก

คะแนน ONET

65

17303030008 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303030009 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร- 

คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจาก

คะแนน ONET

50

17303030010 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/การจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจาก

คะแนน ONET

30

17303030011 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

25

17303030012 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจาก

คะแนน ONET

30

17303030013 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต  ศิลป- 

คํานวณ พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303030015 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต  ศิลป- 

คํานวณ พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20

17303030017 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต  ศิลป- 

คํานวณ พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

25

17303033033 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

25

17303040002 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

60

214/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17303040003 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

50

17303040004 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

40

17303040005 วิทยาการจัดการ/การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

40

17303040006 วิทยาการจัดการ/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

40

17303040007 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

80

17303040008 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกธุรกิจออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

70

17303040009 วิทยาการจัดการ/ธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พิจารณา

คัดเลือกจากคะแนน ONET

80

17303040011 วิทยาการจัดการ/การจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช  

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET (รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนท่ีมี

เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00))

70

17303040012 วิทยาการจัดการ/บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช  

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

25

17303040014 วิทยาการจัดการ/เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

40

17303040015 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

30

17303040016 วิทยาการจัดการ/วิชาเอกประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

30

17303070017 นิติศาสตร/นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช  

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

200

215/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17361101012 ครุศาสตร/การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนน (GPAX) 6 ภาค

เรียนไมนอยกวา 3.00 พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET คะแนน 

GAT และ PAT5

9

17361101112 ครุศาสตร/คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต เทาน้ัน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม

นอยกวา 3.00 พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET คะแนน GAT 

PAT1  PAT5

11

17361101212 ครุศาสตร/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT และ PAT5

7

17361101312 ครุศาสตร/วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต เทาน้ัน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม

นอยกวา 2.75 พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT PAT2 PAT5

17

17361101412 ครุศาสตร/ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนนONET GAT และ PAT5

17

17361101512 ครุศาสตร/สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนนONET GAT และ PAT5

12

17361101612 ครุศาสตร/ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT PAT5 และ PAT6

33

17361101712 ครุศาสตร/คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิต  คะแนน 

(GPAX) 6 ภาคเรียนไมนอยกวา 2.75 พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน 

ONET คะแนน GAT และ PAT5

10

17361506512 วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว/การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใช 

พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17361906612 พยาบาลศาสตร /พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร GPAX 2.50  ใชผลคะแนน ONET ใชผล

คะแนน 9 วิชาสามัญไดแก วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษสังคม 

คณิตศาสตร1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และอายุตองไมต่ํากวา 17 ป 

บริบูรณในวันปดสมัคร

10

17401000103 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.  2. มีผล

การเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 3. ใช GPAX คานํ้าหนัก 70% 4. 

ใช O-NET คานํ้าหนัก 30% หรือใช V-NET คานํ้าหนัก 30% 5. ผาน

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย คณะครุ

ศาสตร และ/หรือหลักสูตรกําหนด

20

17401000203 คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. ทุกสาขา 2.

 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 3. ผานกระบวนการ

คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร และ/หรือ

หลักสูตรกําหนด

25

17401000303 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม ไมต่ํากวา 2.00 3. ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร และ/หรือหลักสูตรกําหนด

30

17401005103 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา2. มี GPAX ไมต่ํากวา 

3.00 3. ใช GPAX คานํ้าหนัก 20% 4. ใช O-NET คานํ้าหนัก 20% 5. 

ใช GAT คานํ้าหนัก 30% 6. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 7. มีเจตคติท่ีดี

 มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 8. ผาน

การคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑคณะครุศาสตรกําหนด

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17401005203 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา 2. มี GPAX ไมต่ํากวา

 2.00 3. ใช GPAX คานํ้าหนัก 20% 4. ใช O-NET คานํ้าหนัก 20% 5.

 ใช GAT คานํ้าหนัก 30% 6. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 7. มีเจตคติท่ี

ดี มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 8. ผาน

การคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑคณะครุศาสตรกําหนด

30

17401005303 คณะครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 2. มี GPAX ไมต่ํากวา 2.00 3. ใช 

GPAX คานํ้าหนัก 20% 4. ใช O-NET คานํ้าหนัก 10% 5. ใช GAT 

คานํ้าหนัก 30% 6. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 40% 7. มีเจตคติท่ีดี มี

บุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 8. ผานการ

คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑคณะครุศาสตรกําหนด

5

17401005403 คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับ ช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต 2.ใช 

GPAX คานํ้าหนัก 20% 3.ใช O-NET คานํ้าหนัก 30% 4. ใช GAT คา

นํ้าหนัก 20%  5.ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6.มีผลคะแนนวิชาสามัญ 

9 วิชา ในวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวารอยละ 20 7.มีเจตคติท่ีดี มี

บุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

10

17401005503 คณะครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 20% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 30% 4. ใช GAT คานํ้าหนัก 

20% 5. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6.มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบ

วิชาชีพครู มีสุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู  7. มีแฟม

สะสมผลงานศิลปะ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานศิลปะ

7

17402000103 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได 5. หากมีผล

คะแนนวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) จากสถาบัน HANBAN จะ

ไดรับการพิจารณาพิเศษ

55
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17402000203 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

55

17402000403 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

55

17402000503 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

50

17402000603 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

45

17402002003 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลป (ศป.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได 5. มี

ความสามารถทางนาฏยศิลปไทย และหรือสากล และหรือ

ศิลปะการแสดง

35

17402002103 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบกราฟกและอินโฟร (ศป.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17402003003 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

70

17402003103 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. พิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 3. พิจารณาผลคะแนน

จาก GAT และหรือ PAT 4. ในวันสอบสัมภาษณหากมีแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) สามารถนํามาประกอบการสัมภาษณได

130

17402005103 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX คานํ้าหนัก

 20% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 30% 4. ใช GAT คานํ้าหนัก 20% 5.

ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6.มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบวิชาชีพครู มี

บุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู  7.มีแฟมประวัติ

ผลงาน (Portfolio) ทางดานนาฏศิลป

40

17402005203 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 10% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 40% 4. ใช GAT คานํ้าหนัก 

30% 5. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 20% 6. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบ

วิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 7. 

ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

35

17402005303 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 30% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 20% 4. ใช GAT คานํ้าหนัก 

20% 5. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบ

วิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 7. 

ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

35
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17402005403 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 30% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 20% 4. ใช GAT คานํ้าหนัก 

20% 5. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบ

วิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 7. 

ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

30

17403000103 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. 2. ใช GPAX

 คานํ้าหนัก 50% 3. ใช GAT คานํ้าหนัก 50%4. มีผลคะแนน วิชา

สามัญ 9 วิชา ในวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวารอยละ 50

40

17403000203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. 30

17403000303 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช .2. ใช GPAX

  ไมต่ํากวา  2.50

50

17403000403 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช. 40

17403000503 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช. 

สาขาพาณิชยกรรม และสาขาท่ีเก่ียวของ

40

17403000603 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช. 50

17403001003 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX ไมต่ํากวา

 2.00

40

17403001103 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช. 40

17403001203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX ไมนอย

กวา 2.50

50

17403001303 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช. 2. มี

ความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะการสื่อสาร

40

17403002003 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช. 

สาขาการบัญชี หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

80

17403002103 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเท่ียว (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือ ระดับ ปวช.2. มี

ความสามารถพิเศษทางดานการทองเท่ียว และงานบริการจะพิจารณา

เปนพิเศษ 3. มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศใน

ระดับพอใช

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17403002203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ 

ศิลป-คํานวณ 2. ใช GPAX ไมนอยกวา 2.50

50

17404000103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ

เทียบเทา หรือระดับ ปวช. 2. ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

30

17404000203 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต 2. ใช 

GPAX

50

17404000303 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต 2. ใช 

GPAX

30

17404000403 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX 25

17404000503 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต  2. มี

สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูท่ีมีโรคตาบอดสี 3. ใช GPAX

40

17404000603 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ

เทียบเทา 2. ใช GPAX

50

17404000703 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม. 6 วิทย-คณิต  2. ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 20% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 30%  4. ใช GAT คานํ้าหนัก 

25% 5. ใช PAT2 คานํ้าหนัก 25%6. มีผลคะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี

และชีววิทยา ไมต่ํากวารอยละ 45  7. มีผลคะแนนวิชาสามัญ วิชา

ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวารอยละ 40 8. ไมเปนโรคตาบอดสี

20

17404000803 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX, หรือ 

V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

40

17404000903 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา ทุกสาขา 2. ใช GPAX 40

17404001003 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา  หรือระดับ ปวช. 2. 

ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

50

17404001103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต  2. ใช 

GPAX

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17404001203 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา  หรือระดับ ปวช. 

ทุกสาขา 2. ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

50

17404001303 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ

เทียบเทา2. ใช GPAX

25

17404001403 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต 2. ใช 

GPAX

40

17404001503 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา 2. ใช GPAX 40

17404001603 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต 2. ใช 

GPAX

50

17404001703 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับ ม. 6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช.  2. มี

ทัศนคติท่ีดี และมีความสนใจในดานแอนิเมช่ัน 3. มีความประพฤติ

เรียบรอย มีความตั้งใจในการศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตร 4. 

จัดเตรียมผลงาน (ถาม)ี ดานศิลปะ /การตูน / คอมพิวเตอรกราฟกมา

ประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ 5. ใช GPAX, หรือ V-NET

45

17404003003 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแมพิมพ (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือระดับ

 ปวช. สาขาชางกลโรงงาน, ไฟฟา, ชางยนต หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 2. ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

30

17404003103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. ทุก

สาขา 2. ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

30

17404003203 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทาหรือระดับ ปวช. ทุก

สาขาวิชา2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตาบอดสี 3. ใช 

GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

80

17404003303 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. ทุก

สาขา 2. ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

40

17404003403 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (หลักสูตรตอเน่ือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขา 2. ใช GPAX 50

17404004003 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ส.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต  2. ใช 

GPAX

60
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17404004103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (พท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต 2. ใช 

GPAX

40

17404004503 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาผูประกอบการอาหาร (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม.6 หรือเทียบเทา  หรือระดับ ปวช. 

ทุกสาขา 2. ใช GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.)

50

17404005103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต /

อังกฤษ-คณิต 2.ใช GPAX คานํ้าหนัก 10% 3. ใช O-NET คานํ้าหนัก 

40% 4. ใช GAT คานํ้าหนัก 20% 5.ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6. มี

เจตคติท่ีดี มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 

7. ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

30

17404005203 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. 

สาขาท่ีเก่ียวของทางคอมพิวเตอร 2.ใช GPAX คานํ้าหนัก 50% 3.ใช 

O-NET คานํ้าหนัก 25% 4.ใช PAT5 คานํ้าหนัก 25% 5. มีเจตคติท่ีดี 

มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 6. ผาน

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

15

17404005303 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1.สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันม. 6 แผนวิทย-คณิต 2.ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 20% 3.ใช O-NET คานํ้าหนัก 20% 4.ใช GAT คานํ้าหนัก 

10% 5.ใช PAT2 คานํ้าหนัก 20%  6.ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30%  7.มี

เจตคติท่ีดีมีบุคลิกภาพ จิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 8. 

ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

17

17404005403 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1.สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ม. 6 แผนวิทย-คณิต  2.ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 20% 3.ใช O-NET คานํ้าหนัก 20% 4.ใช GAT คานํ้าหนัก 

10% 5.ใช PAT2 คานํ้าหนัก 20% 6.ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 7.มี

เจตคติท่ีดี มีบุคลิกภาพจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู  8.

ผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17404005503 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ม.6 วิทย-คณิต 2.ใช GAT คานํ้าหนัก 

20% 3.ใช PAT1 คานํ้าหนัก 20% 4.ใช PAT2 คานํ้าหนัก 30% 5.ใช 

PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6.มีผลคะแนนวิชาสามัญในวิชาฟสิกสไมต่ํา

กวารอยละ 15 7. มีเจตคติท่ีดี  มีบุคลิกภาพจิตใจเหมาะสมกับวิชาชีพ

ครู  8.ผานกระบวนการคัดเลือก นศ.ตามเกณฑท่ีกําหนด

17

17405000103 วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา 2. ตองเปนผูท่ีมี

ความรูความสามารถและทักษะทางดนตรีตะวันตก  3. ตองเปนผูท่ีมี

ความสนใจ และตองการศึกษาดานดนตรีตะวันตก 4. ไมเปนโรค

รายแรงท่ีสงผลกระทบตอการเรียน ไมติดยาเสพติด 5. มีความ

ประพฤติดี และรับรองวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

25

17405000203 วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทย (ดศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม. 6 หรือเทียบเทา  2. มีความสามารถ

ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและขับรองไทย ไดแก เพลงบังคับ 1 

เพลง และเพลงถนัด 1 เพลง 3. มีความรูพ้ืนฐานดานทฤษฎีดนตรีไทย

คีตกวี ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย  4. มีความประพฤติดีและ

สนใจตอการศึกษาเรียนรูวิชาการดนตรี

20

17405005103 วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 หรือเทียบเทา  2.ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 20% 3.ใช O-NET คานํ้าหนัก 30% 4.ใช GAT คานํ้าหนัก 

20% 5. ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30% 6.มีเจตคติท่ีดี มีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 7.มี Portfolioทางดานดนตรี

ตะวันตก  8.ผานกระบวนการคัดเลือก นศ.ตามเกณฑท่ีกําหนด

25

17405005203 วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1. สําเร็จการศึกษาระดับช้ันม. 6 หรือเทียบเทา  2.ใช GPAX คา

นํ้าหนัก 20% 3.ใช O-NET คานํ้าหนัก 30% 4.ใช GAT คานํ้าหนัก 

20% 5.ใช PAT5 คานํ้าหนัก 30%  6.มีเจตคติท่ีดี มีคุณลักษณะ

บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 7. มีความรูความสามารถ และ

ผลงานทางดนตรีไทย  8.ผานกระบวนการคัดเลือก นศ.ตามเกณฑท่ี

กําหนด

15

17502081202 สังคมศึกษา  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา 3.

สอบสัมภาษณ

3
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17502091102 ภาษาอังกฤษ  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ 3.สอบสัมภาษณ 5

17502100902 ภาษาไทย  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย 3.

สอบสัมภาษณ

3

17502111502 วิทยาศาสตร  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟสิกส วิชาเคมี

 วิชาชีววิทยา 3.สอบสัมภาษณ

3

17502121402 คณิตศาสตร  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9  วิชา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร 1

 3.สอบสัมภาษณ

3

17502141702 ฟสิกส  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟสิกส 3.สอบ

สัมภาษณ

3

17502162102 คหกรรมศาสตร  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ 3.O-NET 4.สอบ

สัมภาษณ

5

17502171602 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ 3.O-NET 4.สอบ

สัมภาษณ

3

17502181302 พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ 3.O-NET 4.สอบ

สัมภาษณ

3

17502191002 การศึกษาปฐมวัย  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ 3.O-NET 4.สอบ

สัมภาษณ

3

17502212002 อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี  ค.บ. 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1.ใช PAT 5 2.วิชาสามัญ 9  วิชา วิชาภาษาอังกฤษ 3.O-NET 4.สอบ

สัมภาษณ

3

17701120303 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30

17701120603 วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30

17703320103 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30

17703330103 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 40

17703330203 การบริหารและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30

17703330603 นาฎศิลปและศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17703330903 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17703331003 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10

17703331303 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17703331503 รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 60

17703331703 ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17703331803 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 35

17703331903 นวัตกรรมการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17703399103 ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20

17704430203 เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 50

17704430303 อุตสาหกรรมทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20

17704440303 การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 70

17704440403 การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20

17704440503 การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 40

17704440603 การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 80

17704440703 การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17704440803 คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 90

17704461403 วารสารศาสตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 50

17704461503 การประชาสัมพันธและการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 50

17704461603 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 50

17705210903 ฟสิกส (5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เกรดเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 15

17705520103 เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 25

17705520303 อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17705520803 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30

17705520903 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 50

17705521203 วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 40

17705521503 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10

17705521703 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20

17705521803 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20

17705521903 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 40

17705522103 วิทยาการสมุนไพรและเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15

17707710103 การแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 40

17708331503 รัฐประศาสนศาสตร (เรียนชัยนาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17901158601 ครุศาสตร/การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17901158901 ครุศาสตร/พลศึกษา (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17902140501 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาไทย (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 5

17902141201 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 5

17902141301 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/สังคมศึกษา (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17902141601 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ศิลปศึกษา (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17902141701 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นาฏดุริยางคศาสตร (ดนตรีไทย) (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17902142201 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นาฏดุริยางคศาสตร (ดนตรีสากล) (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17902142301 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นาฏดุริยางคศาสตร (นาฎยการแสดง) (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 5

17902142701 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17902142901 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17902147501 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17902150101 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17902150201 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17902150301 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 30

17902150701 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17902150801 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 30

17902151001 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 50

17902152101 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร(การบริหารภาครํฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 50

17903141801 วิศวกรรมศาสตรและเทคโลยีอุตสาหกรรม/วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17903143101 วิศวกรรมศาสตรและเทคโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17903143301 วิศวกรรมศาสตรและเทคโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17903143401 วิศวกรรมศาสตรและเทคโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17903143501 วิศวกรรมศาสตรและเทคโลยีอุตสาหกรรม/สถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17903143601 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณิตศาสตร(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17903143701 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 5

17903143901 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เคมี(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17904143201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ชีวิทยา(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17904144201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/อาหารและโภชนาการประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 30

17904144801 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 30

17904154301 วิทยาการจัดการ/การบริหารธุรกิจ(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17904154501 วิทยาการจัดการ/การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17904154801 วิทยาการจัดการ/การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจคาปลีก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17904154901 วิทยาการจัดการ/การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17905140801 วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17905145701 วิทยาการจัดการ/การบริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17905146101 วิทยาการจัดการ/การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17905147101 วิทยาการจัดการ/บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17906144401 เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17906145101 วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร(สื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17906145501 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17906145901 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอรประยุกต(วิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

17906146601 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอรประยุกต(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17907144401 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอรประยุกต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 10

17907147201 เทคโนโลยีการเกษตร/การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17907147401 ทคโนโลยีการเกษตร/สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17907155001 ทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17908144601 ทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 15

17908147301 พยาบาลศาสตร/สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17908147601 พยาบาลศาสตร/การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

17908148801 พยาบาลศาสตร/สุขภาพความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา 2. แฟมสะสมงาน  3. สอบสัมภาษณ 20

19101000003 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม    ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ใช GPAX=20%  2. O-NET=30%   3. GAT=40%  4. PAT 7.4=

10%  5. สอบสัมภาษณ

20

19101000005 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ใช GPAX=20%  2. O-NET=30%   3. GAT=40%  4. PAT 7.4=

10%  5. สอบสัมภาษณ

30

19102000008 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต 2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 

10%  5. PAT 3 = 25%  6. PAT 5 = 15%  7. สอบสัมภาษณ

5

19102000009 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต 2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 

10%  5. PAT 3 = 25%  6. PAT 5 = 15%  7. สอบสัมภาษณ

15

19102000010 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ป)  

   ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต 2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 

10%  5. PAT 3 = 25%  6. PAT 5 = 15%  7. สอบสัมภาษณ

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19102000011 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  (หลักสูตร 5 ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 

10%  5. PAT 3 = 25%  6. PAT 5 = 15%  7. สอบสัมภาษณ

5

19102000012 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต 2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT=

15%  5. PAT2=15%  6. PAT3=20%  7. สอบสัมภาษณ

5

19102000013 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT=15%  4. PAT1=

25%  5. PAT5=15%  6. สอบสัมภาษณ

15

19102000015 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT=15%  4. PAT1=

25%  5. PAT5=15%  6. สอบสัมภาษณ

20

19102000017 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตร 5  ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต 2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 

15%  5. PAT1 = 25%  6. PAT5 = 15%  7. สอบสัมภาษณ

5

19103000018 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช    ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทยาศาสตร  2. GPAX = 20%    3. O-NET = 30%   4. 

GAT = 10%   5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%  7. สอบ

สัมภาษณ

30

19103000019 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทยาศาสตร  2. GPAX = 20%    3. O-NET = 30%   4. 

GAT = 10%   5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%  7. สอบ

สัมภาษณ

30

19103000020 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทยาศาสตร  2. GPAX = 20%    3. O-NET = 30%   4. 

GAT = 10%   5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%  7. สอบ

สัมภาษณ

30

19103000021 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%   3. GAT = 10%   4. PAT 1

 = 10%  5. PAT 2 = 30%  6. สอบสัมภาษณ

30

19104000022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทยาศาสตร  2. GPAX = 20%    3. O-NET = 30%      4. 

GAT = 10%  5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%      7. สอบ

สัมภาษณ

60

19105000035 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 30%  4. PAT 1 = 

20%  5. สอบสัมภาษณ

40

19105000036 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 30%  4. PAT 1 = 

20%  5. สอบสัมภาษณ

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19105000041 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต แผนศิลป-คํานวณ  2. GPAX = 20%  3. O-NET =

 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1 = 20%  6. สอบสัมภาษณ

5

19105000043 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต แผนศิลป-คํานวณ  2. GPAX = 20%  3. O-NET =

 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1 = 20%  6. สอบสัมภาษณ

40

19105000045 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร-เศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต แผนศิลป-คํานวณ  2. GPAX = 20%  3. O-NET =

 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1 = 20%  6. สอบสัมภาษณ

45

19105000047 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Marketing ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 30%  4. PAT 1= 

20%  5. สอบสัมภาษณ

28

19105000048 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา International Business Administration ภาคปกติ หลักสูตร

นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 30%  4. PAT 1= 

20%  5. สอบสัมภาษณ

25

19105000049 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Business Engilsh      ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 30%  4. PAT 1= 

20%  5. สอบสัมภาษณ

25

19106000050 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและเครื่องแตงกาย ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 35%  4. PAT 6 = 

15%  5 .สอบสัมภาษณ

4

19106000051 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 35%  4. PAT 6 = 

15%  5 .สอบสัมภาษณ

10

19106000052 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐสรางสรรค ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 35%  4. PAT 6 = 

15%  5 .สอบสัมภาษณ

3

19106000053 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 20%  4. PAT 5 = 

30%  5 .สอบสัมภาษณ

5

19107000054 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

5

19107000055 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาประติมากรรม     ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

18

19107000056 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ   ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19107000057 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะไทย  ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

20

19107000059 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

8

19107000061 ศคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

60

19107000062 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรีสากล ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40% 5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

28

19107000064 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา  (หลักสูตร 5 ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

18

19107000065 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา  (หลักสูตร 5 ป) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.ใช GPAX = 20%  2. O-NET = 30%  3. GAT = 10%  4. PAT 6

 = 40%  5. สอบสัมภาษณ  6. สอบปฎิบัติ

15

19108000066 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คํานวณและแผนศิลป-ภาษา  2. GPAX

 = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1  = 20%  6.

 สอบสัมภาษณ (แนบผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัครมาดวย)

5

19108000067 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คํานวณและแผนศิลป-ภาษา  2. GPAX

 = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1  = 20%  6.

 สอบสัมภาษณ (แนบผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัครมาดวย)

5

19108000068 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คํานวณและแผนศิลป-ภาษา  2. GPAX

 = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1  = 20%  6.

 สอบสัมภาษณ (แนบผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัครมาดวย)

5

19108000069 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คํานวณและแผนศิลป-ภาษา  2. GPAX

 = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1  = 20%  6.

 สอบสัมภาษณ (แนบผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัครมาดวย)

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19108000070 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและบรรจุภัณฑ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คํานวณและแผนศิลป-ภาษา  2. GPAX

 = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1  = 20%  6.

 สอบสัมภาษณ (แนบผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัครมาดวย)

10

19108000071 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คํานวณและแผนศิลป-ภาษา  2. GPAX

 = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT = 30%  5. PAT 1  = 20%  6.

 สอบสัมภาษณ (แนบผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัครมาดวย)

10

19109000072 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX  =20%   3. O-NET = 30%   4. GAT =

 10%  5. PAT 1 = 25%  6. PAT 2 = 15%   7. สอบสัมภาษณ

15

19109000073 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX  = 20%  3. O-NET =3 0%  4. GAT =

 10%  5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%   7. สอบสัมภาษณ  8.

ไมรับตาบอดสี

10

19109000074 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX  = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT =

 10%  5. PAT 1 = 20%  6. PAT 2 = 20%   7. สอบสัมภาษณ

15

19109000075 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี     ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX = 20%  3. O-NET = 30%   4. GAT =

 10%  5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%   7. สอบสัมภาษณ  8.

ไมรับตาบอดสี

20

19109000076 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต -แผนศิลป-คํานวณ  2. GPAX  = 20%  3. O-NET

 = 30%  4. GAT = 10%  5. PAT 1 = 20%  6. PAT 2 = 20%   7.

 สอบสัมภาษณ

15

19109000077 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต   -แผนศิลป-คํานวณ  2. GPAX  = 20%  3. 

O-NET = 30%  4. GAT = 10%  5. PAT 1 = 20%  6. PAT 2 = 

20%   7. สอบสัมภาษณ

20

19109000078 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX  = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT =

 10%  5. PAT 1 = 10%  6. PAT 2 = 30%   7. สอบสัมภาษณ

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19111000082 วิทยาลัยการแพทยแผนไทย สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX  = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT =

 20%  5. PAT2 = 30%  6. สอบสัมภาษณ

30

19111000083 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. แผนวิทย-คณิต  2. GPAX  = 20%  3. O-NET = 30%  4. GAT =

 20%  5. PAT2 = 30%  6. สอบสัมภาษณ

10

19200151010 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

20

19200151020 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

15

19200151030 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

20

19200151050 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

60

19200151060 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

15

19200151080 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 76 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200252030 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน ONET รวมคะแนน

แลว ไมต่ํากวา 25 %

80

19200252070 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรี 

4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 74 + ผลคะแนน ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 

25 %

30

19200252080 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + ผลคะแนน ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 

25 %

40

19200252090 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + ผลคะแนน ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 

25 %

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19200252100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน ONET รวมคะแนน

แลว ไมต่ํากวา 25 %

30

19200252110 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 74 + ผลคะแนน ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 

25 %

80

19200252140 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน ONET รวมคะแนน

แลว ไมต่ํากวา 25 %

40

19200252160 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + ผลคะแนน ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 

25 %

60

19200252170 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน ONET รวมคะแนน

แลว ไมต่ํากวา 25 %

40

19200353140 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 73 หรือมีผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร และ 

วิชาวิทยาศาสตร คะแนนรวมกัน ไมนอยกวา 35% หรือมีผลคะแนน

วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร 1 หรือ คณิตศาสตร 2 และวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35 %

40

19200353160 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป

 ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน O-NET 

วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร คะแนนรวมกันไมนอยกวา 

35%

40

19200373130 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 73 + PAT รหัส 75  คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35%

40

19200373150 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 73 + PAT รหัส 75  คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35%

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19200454010 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

15

19200454020 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

15

19200454030 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

15

19200454040 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200454060 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หลักสูตรปริญญาตรี 4

 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

30

19200454080 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200454110 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200454120 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200454130 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19200454140 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200555060 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

80

19200555070 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200555090 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200555120 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

30

19200555130 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

10

19200555140 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

50

19200555142 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

สมทบ (เสาร-อาทิตย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200555150 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย)  หลักสูตรปริญญา

ตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

30

19200555160 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

50

19200555170 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ)  หลักสูตรปริญญาตรี 

4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200555180 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200558030 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป (นานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19200656050 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

10

19200656051 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สมทบ 

(เสาร-อาทิตย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200656080 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน หลักสูตรปริญญาตรี 4 

ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200656090 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200656100 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาธุรกิจอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

10

19200656120 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200656130 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

ปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200676030 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72 + PAT รหัส 75 รวมคะแนนแลว 

ไมต่ํากวา 30 %

30

19200757180 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19200757190 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19200757220 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. สอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส

 85+ PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %

40

19301001103 เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ/พืชศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19301001403 เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ/เทคโนโลยีภูมิทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19301002103 เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ/สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19301003103 เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ/เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19301005103 เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ/ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19302001103 เทคโนโลยีสังคม/การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19302002103 เทคโนโลยีสังคม/ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19302003103 เทคโนโลยีสังคม/เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19302005203 เทคโนโลยีสังคม/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19302007103 เทคโนโลยีสังคม/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19303001103 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19303002103 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/พืชศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19303002403 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303003003 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303004203 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303005203 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303005303 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑและการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303006303 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303007003 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303007303 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19303008103 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19304001103 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19304002103 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 60

19304003103 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 45

19304004103 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19304005003 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19304006103 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 20
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บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19304007203 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 30

19304009203 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19304009303 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19304009503 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 30

19305001103 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 30

19305002103 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19305003103 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19305005203 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 35

19305006103 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19306001103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบขอเขียน 2.สอบสัมภาษณ 10

19306002303 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19306003103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 25

19306004103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 15

19306006203 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 30

19306006303 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19306006403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 30

19307001103 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 15

19307002103 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/เทคโนโลยีสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชเกรดเฉลี่ย 4 เทอม 2.50ข้ึนไป 2.สอบสัมภาษณ 15

19307002203 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/สถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 15

19307003103 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบขอเขียน 2.สอบสัมภาษณ 15

19307005203 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19307008303 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/วิศวกรรมกอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 10

19307008503 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร/วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 2.สอบสัมภาษณ 20

19308002103 ศิลปศาสตร/การทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 10

19309001203 สถาบันเทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.สอบสัมภาษณ 20

19310001103 สัตวแพทยศาสตร/สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1.ใชเกณฑ กสพท. 10

19310001203 สัตวแพทยศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ใช GAT85,PAT71,72 2.ใชวิชาสามัญ 9 วิชา 3.สอบสัมภาษณ 15

19401010103 การทองเท่ียว (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 10

19401020103 การโรงแรม (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)
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โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19401030103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 20

19402010103 วิทยาการคอมพิวเตอร (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT/PAT 10

19402020103 วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT/PAT 10

19402030103 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT/PAT 10

19403040103 การเงิน (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT (รหัส 71) 15

19403040203 การเงิน-เศรษฐศาสตรดิจิทัล (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT (รหัส 71) 15

19403050103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT (รหัส 71) 10

19403060103 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร) (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT (รหัส 71) 20

19403070103 ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ป ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT (รหัส 71) 15

19404010103 วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404010203 วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404020103 วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404030103 วิศวกรรมไฟฟา (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404030203 วิศวกรรมไฟฟา (4 ป ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404040103 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404040203 วิศวกรรมโยธา (4 ป ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404050103 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404070103 วิศวกรรมโยธา (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404090103 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404100103 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19404110103 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 5

19405010103 วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 15

19405010203 วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 15

19405020103 วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง (5 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 15

19405020203 วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร (5 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 15

19405020303 วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73) 15

19406010103 เทคโนโลยีเสื้อผา (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5

19406030103 ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5

19406040103 ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19406050103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5

19407010103 ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5

19407020103 อาหารและโภชนาการ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 20

19407030103 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5

19407040103 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 5

19407050103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT/PAT 10

19408010103 เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 120

19409010203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 30

19409020203 การออกแบบบรรจุภัณฑ (4 ป ภาคปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 ทุกแผนการเรียน GAT/PAT 10

19409030203 สถาปตยกรรม (5 ป ปกต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.6 วิทย-คณิต GAT/PAT 10

19500010001 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500010002 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500010003 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500010004 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500010005 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500010006 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500010007 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500010008 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500010009 คณะวิศวกรรมศาสตร(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500010010 คณะวิศวกรรมศาสตร(วังไกลกังวล)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500020011 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการงานกอสราง  4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500020012 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500020013 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  4  ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500020014 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500020015 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500020016 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500020017 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สถ.บ. สถาปตยกรรมผังเมือง 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500020018 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500030019 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500030020 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500030021 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500030022 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500030023 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500030024 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500040025 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500040026 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การทองเท่ียว 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500050027 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

30

19500050028 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500050029 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500050030 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050031 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - นวัตกรรมมัลติมีเดีย 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050032 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟตแวร 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050033 คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ 4 ป (หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500050034 คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500050035 คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

30

19500050036 คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500050037 คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050038 คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - นวัตกรรมมัลติมีเดีย 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050039 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บช.บ. การบัญชี 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500050040 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050041 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. การตลาด 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500050042 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500050043 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050044 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนา

ซอฟตแวร 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

25

19500050045 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. บริหารธุรกิจ 4 ป (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500050046 คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรด)ิ/บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500060047 คณะศิลปศาสตร/ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500060048 คณะศิลปศาสตร/ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500060049 คณะศิลปศาสตร/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

20

19500070051 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070052 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500070053 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. หัตถศิลป 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070054 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070055 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ประติมากรรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070056 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070057 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

15

19500070058 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070059 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070060 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ศิลปะการถายภาพ 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070061 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. ศิลปหัตถกรรม 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19500070062 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. เครื่องปนดินเผา 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500070063 วิทยาลัยเพาะชาง/ศ.บ. เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19500100050 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครไดท่ี เว็บไซต สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

10

19600000101 (เชียงใหม) 101 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000102 (เชียงใหม) 102 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000103 (เชียงใหม) 103 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000106 (เชียงใหม) 106 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000107 (เชียงใหม) 107 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมโทรคมนาคม (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000110 (เชียงใหม) 110 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000112 (เชียงใหม) 112 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000113 (เชียงใหม) 113 วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000114 (เชียงใหม) 114 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000115 (เชียงใหม) 115 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

251/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000116 (เชียงใหม) 116 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000117 (เชียงใหม) 117 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000131 (ตาก) 131 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000132 (ตาก) 132 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมไฟฟา (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000133 (ตาก) 133 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000134 (ตาก) 134 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(4ป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000135 (ตาก) 135 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000136 (ตาก) 136 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000137 (ตาก) 137 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมไฟฟา (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000138 (ตาก) 138 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000139 (ตาก) 139 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000151 (เชียงราย) 151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมไฟฟา (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000153 (เชียงราย) 153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000154 (เชียงราย) 154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส (4ป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000155 (เชียงราย) 155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000156 (เชียงราย) 156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000157 (เชียงราย) 157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจีสติกส (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000161 (ลําปาง) 161 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอก

นิกส (4ป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000162 (ลําปาง) 162 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมไฟฟา (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000163 (ลําปาง) 163 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000171 (นาน) 171 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000172 (นาน) 172 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมไฟฟา (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000181 (พิษณุโลก) 181 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมไฟฟา (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000182 (พิษณุโลก) 182 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000183 (พิษณุโลก) 183 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(20%)/PAT5(30%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000200 (เชียงใหม) 200 ศศ.บ.การทองเท่ียวและการบริการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(50%) และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัคร

ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

35

19600000201 (เชียงใหม) 201 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000202 (เชียงใหม) 202 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

40
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000203 (เชียงใหม) 203 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000204 (เชียงใหม) 204 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000205 (เชียงใหม) 205 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000207 (เชียงใหม) 207 International Business Management (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

60

19600000208 (เชียงใหม) 208 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000209 (เชียงใหม) 209 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000210 (เชียงใหม) 210 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000213 (เชียงใหม) 213 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000214 (เชียงใหม) 214 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4ป)  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000215 (เชียงใหม) 215 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000216 (เชียงใหม) 216 ศศ.บ.การทองเท่ียวและการบริการ (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(50%) และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัคร

ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000217 (เชียงใหม) 217 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวรทางธุรกิจ (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000218 (เชียงใหม) 218 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (4ป) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000219 (เชียงใหม) 219 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000220 (เชียงใหม) 220 ศศ.บ.การทองเท่ียวและการบริการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(50%) และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัคร

ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000221 (เชียงใหม) 221 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

40

19600000222 (เชียงใหม) 222 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวรทางธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000231 (ตาก) 231 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000232 (ตาก) 232 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

50

19600000233 (ตาก) 233 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000236 (ตาก) 236 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000238 (ตาก) 238 ศศ.บ.การทองเท่ียวและการบริการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(50%) และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัคร

ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000251 (เชียงราย) 251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000252 (เชียงราย) 252 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000253 (เชียงราย) 253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000254 (เชียงราย) 254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000255 (เชียงราย) 255 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000261 (ลําปาง) 261 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

50
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000262 (ลําปาง) 262 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000263 (ลําปาง) 263 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000268 (ลําปาง) 268 ศศ.บ.การทองเท่ียวและการบริการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(50%) และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัคร

ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000271 (นาน) 271 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000272 (นาน) 272 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000273 (นาน) 273 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

40

19600000274 (นาน) 274 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000275 (นาน) 275 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000281 (พิษณุโลก) 281 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000282 (พิษณุโลก) 282 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(30%)/PAT1(20%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000301 (เชียงใหม) 301 สถ.บ.สถาปตยกรรม (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT4(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000302 (เชียงใหม) 302 สถ.บ.สถาปตยกรรมภายใน (5ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT4(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000303 (เชียงใหม) 303 ศล.บ.ทัศนศิลป (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT6(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000304 (เชียงใหม) 304 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT6(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000308 (เชียงใหม) 308 ทล.บ.เซรามิก  (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT6(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000309 (เชียงใหม) 309 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT6(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000311 (เชียงใหม) 311 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT6(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

5

19600000331 (ตาก) 331 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT6(40%) และ 2.ตองมี

คุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000401 (เชียงใหม) 401 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000402 (เชียงใหม) 402 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(15%)/PAT2(15%)/PAT3(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000431 (ตาก) 431 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000432 (ตาก) 432 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

19600000460 (ลําปาง) 460 วท.บ.เกษตรศาสตร (พืชศาสตร,สัตวศาสตร,ประมง)(4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000466 (ลําปาง) 466 วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

20

19600000470 (นาน) 470 วท.บ.เกษตรศาสตร (พืชศาสตร,สัตวศาสตร,ประมง)(4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

30

19600000475 (นาน) 475 วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000477 (นาน) 477 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19600000481 (พิษณุโลก) 481 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(20%)/PAT2(20%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

15

257/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19600000482 (พิษณุโลก) 482 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1.ใชคะแนน O-NET(50%)/GAT(10%)/PAT1(10%)/PAT2(30%) 

และ 2.ตองมีคุณวุฒิผูสมัครตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

10

19701010151 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ (สงขลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19701010351 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หลักสูตร 5 ป ภาค

ปกติ (สงขลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 7

19701010441 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีปโตรเลียม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(สงขลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20

19701010541 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตร 4 ป ภาค

ปกติ (สงขลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 85  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19702020841 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 30

19704040141 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักสูตร

 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71,72  2. O-NET&nbsp;  3. สามัญ 9 วิชา 5

19704040241 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวนํ้า หลักสูตร 4

 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71,72  2. O-NET&nbsp;  3. สามัญ 9 วิชา 5

19704040341 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71,72  2. O-NET&nbsp;  3. สามัญ 9 วิชา 5

19704040441 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71,72  2. O-NET&nbsp;  3. สามัญ 9 วิชา 5

19704040541 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71,72  2. O-NET&nbsp;  3. สามัญ 9 วิชา 5

19704040841 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71,72  2. O-NET&nbsp;  3. สามัญ 9 วิชา 5

19705050441 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72,73  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19705050641 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72,73 2. O-NET 3. สามัญ 9 วิชา- 5

19705050741 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องนุงหม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72,73  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20

19705050841 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72,73  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19706060141 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT/PAT รหัส 72 และ 73  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19706060241 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT/PAT รหัส 72 และ 73  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19706060341 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยา

เขตตรัง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72,73  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19707070141 คณะศิลปศาสตร สาขาการทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19707070241 คณะศิลปศาสตร สาขาการโรงแรม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19707070341 คณะศิลปศาสตร สาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 7

19707070441 คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19707070541 คณะศิลปศาสตร สาขาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19708080141 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาการผังเมือง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 74  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19708080241 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 74  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 6

19708080341 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาทัศนศิลป หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 74  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 6

19708080451 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ (สงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 74  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19709090131 คณะสัตวแพทยศาสตร สาขาสัตวแพทย  หลักสูตร 6 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุง

ใหญ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 72  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 12

19712120241 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการจัดการการตลาด หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ไสใหญ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19712120341 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการจัดการการเปนผูประกอบการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 10

19712120541 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ไสใหญ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19712120841 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส

ใหญ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT และ PAT รหัส 71  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 5

19714140121 วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาการตลาด หลักสูตรปวส. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20

19714140221 วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาการบัญชี หลักสูตรปวส. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20

19714140321 วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปวส. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20

19714140421 วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาชางยนต หลักสูตรปวส. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20

19714140521 วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาชางไฟฟา หลักสูตรปวส. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. GAT  2. O-NET  3. สามัญ 9 วิชา 20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19801000101 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 5 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชคะแนน GAT = 20  PAT 5 = 30 2

19801000201 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชคะแนน GAT = 20  PAT 5 = 30 2

19801000301 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชคะแนน GAT = 20  PAT 5 = 30 2

19801000401 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 5 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชคะแนน GAT = 20  PAT 5 = 30 2

19801000501 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชคะแนน GAT = 20  PAT 5 = 30 2

19802000101 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 4

 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 10  PAT 2 = 30

5

19802000201 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 10  PAT 2 = 30

5

19802000301 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 10  PAT 2 = 30

5

19802000401 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 10  PAT 2 = 30

5

19802000501 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 10  PAT 2 = 30

5

19803000101 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

50

19803000201 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ป ศูนย

สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

2

19803000301 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทาน 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

5

19803000401 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและโซ

อุปทาน 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

2

19803000501 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสํานักงาน 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

10

19803000601 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ป 

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

3

19803000701 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ป 

ศูนยสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

2
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19803000801 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการคาปลีก 4 ป

 ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

3

19803000901 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

4

19803001001 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 4 ป ศูนย

สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

5

19803001101 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

2

19803001201 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

10

19803001301 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

10

19803001401 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

3

19803001501 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

1

19803001601 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

2

19803001701 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

10

19803001801 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

4

19803001901 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 30  

PAT 1 = 20

2

19804000101 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 วิทย-คณิต หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  PAT 1 = 10  

PAT 2 = 30

2

19804000201 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 20  PAT 2 = 20

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19804000301 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 20  PAT 2 = 20

5

19804000401 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 20  PAT 2 = 20

5

19804000501 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 20  PAT 2 = 20

5

19804000601 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 20  PAT 2 = 20

5

19804000701 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 1 = 20  PAT 2 = 20

5

19805000101 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 5 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 4 = 40

2

19805000201 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

2

19805000301 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

4

19805000401 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

4

19805000501 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 4 ป 

ศูนยนนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

2

19805000601 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

2
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19805000701 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 4 ป ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

2

19805000801 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

2

19805000901 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

4

19805001001 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

2

19805001101 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

6

19805001201 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 4 ป ศูนยนนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

5

19805001301 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 15  PAT 2 = 15  PAT

 3 = 20

8

19805001401 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม 5 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 10  

PAT 4 = 40

5

19806000101 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 50 6

19806000201 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 50 6

19806000301 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการโรงแรม 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 50 6

19806000401 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 4 ป ศูนยนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 50 12

19806000501 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 4 ป ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 50 12
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19806000601 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 4 ป ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ใชคะแนน GAT = 50 6

19911010850 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาประมง ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

  4. สอบสัมภาษณ      (100%)

15

19911013480 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(หลักสูตร 5 ป) ม.6

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

  4. สัมภาษณ   (100%)

20

19911025960 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) /  ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

  4. สัมภาษณ   (100%)

10

19911029920 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

 4. สอบสัมภาษณ      (100%)

10

19911030380 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร ม.6

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน  3.  

Portfolio 4. สอบสัมภาษณ      (100%)

10

19911041020 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใช PAT 1 

รหัส 71 (25 %) 4. ใช PAT 3 รหัส 73 (25 %) 5. สอบสัมภาษณ      

(50%)

15

19911057180 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาพืชศาสตร ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. Portfolio

15

19911057290 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสุรินทร) /สาขาวิชาสัตวศาสตร ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

  4. สัมภาษณ   (100%)

20

19911057310 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

  4. สัมภาษณ   (100%)

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19911058230 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3.  Portfolio

  4. สัมภาษณ   (100%)

10

19915210120 คณะบริหารธุรกิจ (นครราชสีมา)/สาขาวิชาการบัญชี ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 85  (25 %) 4. ใช PAT 1 รหัส 71 (25

 %)5. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (50 %) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร

 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชาสังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ

20

19915220120 คณะบริหารธุรกิจ (นครราชสีมา)/สาขาวิชาการเงิน ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 85  (25 %) 4. ใช PAT 1 รหัส 71 (25

 %) 5. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (50 %) - วิชาภาษาไทย- วิชาคณิตศาสตร

 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชาสังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ

5

19915230220 คณะบริหารธุรกิจ(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.5 ข้ึนไป 4. ใช GAT 85 

 (10 %) 5. ใช PAT 1 รหัส 71 (10 %) 6. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (30 %)

 - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

สังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ 7. สอบสัมภาษณ (50 %)

9

19915310220 คณะบริหารธุรกิจ(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.5 ข้ึนไป 4. ใช GAT 85 

 (10 %) 5. ใช PAT 1 รหัส 71 (10 %) 6. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (30 %)

 - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

สังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ 7. สอบสัมภาษณ (50 %)

5
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19915320220 คณะบริหารธุรกิจ(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.5 ข้ึนไป 4. ใช GAT 85 

 (10 %) 5. ใช PAT 1 รหัส 71 (10 %) 6. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (30 %)

 - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

สังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ 7. สอบสัมภาษณ (50 %)

5

19915320320 คณะบริหารธุรกิจ(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.5 ข้ึนไป 4. ใช GAT 85 

 (10 %) 5. ใช PAT 1 รหัส 71 (10 %) 6. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (30 %)

 - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

สังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ 7. สอบสัมภาษณ (50 %)

5

19915320520 คณะบริหารธุรกิจ(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. 

ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.5 ข้ึนไป 4. ใช GAT 85 

 (10 %) 5. ใช PAT 1 รหัส 71 (10 %) 6. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (30 %)

 - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

สังคมศึกษา  - วิชาภาษาอังกฤษ 7. สอบสัมภาษณ (50 %)

5

19916210320 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาสถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใชวิชา

สามัญ 4 รายวิชา (40%) - วิชาภาษาไทย  - วิชาคณิตศาสตร 1  - 

วิชาสังคมศึกษา  - วิชาภาษาอังกฤษ  4. สอบสัมภาษณ (30%) 5. 

Portfolio (30%)

27

19916220120 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6  2.  เปนผูสําเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6  3.  สายวิทย - คณิต 4.  ใชวิชา

สามัญ 7 รายวิชา (50%)  - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร1 - วิชา

สังคมศึกษา  - วิชาฟสิกส - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาเคมี  - วิชา

ชีววิทยา 5.  สอบสัมภาษณ (50%)

28
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19916230120 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  สายวิทย - คณิต 3.  ใช  9 

สามัญวิชา (20%) - คณิตศาสตร 1 - ฟสิกส - เคมี  4.  สอบสัมภาษณ 

(70%) 5.  Portfolio (10%)

38

19916230220 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 3.  สายวิทย - คณิต 4.  ใชวิชาสามัญ  3 รายวิชา 

(20%) - วิชาคณิตศาสตร 1 - ฟสิกส - เคมี 5.  สอบสัมภาษณ (70%) 

6.  Portfolio (10%)

33

19916240220 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ัน มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6  2.  สายวิทย - 

คณิต 3.  ใชวิชาสามัญ 7 รายวิชา (70%)  - วิชาภาษาไทย  - วิชา

คณิตศาสตร 1 - วิชาสังคมศึกษา - วิชาฟสิกส - วิชาภาษาอังกฤษ - 

วิชาเคมี - วิชาชีววิทยา เกณฑข้ันต่ําแตละวิชาไมต่ํากวา (10%) 4.  

GPAX 2.00 ข้ึนไป 5.  สอบสัมภาษณ (30%)

32

19916250220 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6  2.  เปนผูสําเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6  3.  ทุกแผนการเรียน 4.  ใชวิชา

สามัญ 4 รายวิชา (50%) - วิชาภาษาไทย  - วิชาคณิตศาสตร 1 -  

วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป - วิชาภาษาอังกฤษ  

เกณฑข้ันต่ําแตละวิชาไมต่ํากวา 15%) 5.  สอบสัมภาษณ (50%)

8

19916250720 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  ทุกแผนการเรียน 3.  ใชวิชา

สามัญ 5 รายวิชา (50%) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

คณิตศาสตร 1 - วิชาสังคมศึกษา - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป - วิชา

ภาษาอังกฤษ  4.  สอบสัมภาษณ (50%)

7

19916250820 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 3.  สายวิทย - คณิต ,  ศิลป - คํานวณ 4.  ใชวิชา

สามัญ  2 รายวิชา (40%)  - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ 5.

  สอบสัมภาษณ (60%)

8
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19916260220 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  สายวิทย - คณิต  3.  ใช

วิชาสามัญ 4 รายวิชา (50%) - วิชาฟสิกส - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชา

เคมี - วิชาชีววิทยา  4.  GPAX = 2.00 ข้ึนไป 5. สอบสัมภาษณ (50%)

40

19916310320 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใชวิชา

สามัญ 5 รายวิชา (50%) - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาฟสิกส  - วิชา

ภาษาอังกฤษ  - วิชาเคมี  - วิชาชีววิทยา 4.  สอบสัมภาษณ (50%)

19

19916310420 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  ทุกแผนการเรียน 3.  ใช

วิชาสามัญ 5 รายวิชา (50%) - วิชาภาษาไทย  - วิชาคณิตศาสตร 2  -

 วิชาคณิตศาสตร 1  - วิชาสังคมศึกษา - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป - วิชา

ภาษาอังกฤษ 4.  สอบสัมภาษณ (25%) 5.  Portfolio (25%)

7

19916320220 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.  ทุกแผนการเรียน 3.  ใชวิชา

สามัญ 5 รายวิชา (50%) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชา

คณิตศาสตร 1 - วิชาสังคมศึกษา - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป - วิชา

ภาษาอังกฤษ 4.  GAT 85  (25%)  5.  สอบสัมภาษณ (25%)

13

19917220220 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

19
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19917320120 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 4

 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส- 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

13

19917340320 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

4

19917420220 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1- 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

10

19917430120 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บ

เก่ียวและแปรสภาพ

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

25
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19917450120 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความ

เย็นและการปรับอากาศ

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1  - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

24

19917460120 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

7

19917510420 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ  - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

2

19917510720 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ  - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

4
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19917520620 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด-ุโลหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส- 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

17

19917520720 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร(นครราชสีมา)/ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด-ุพอลิเมอร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (20%) - 29 

ภาษาอังกฤษ - 39 คณิตศาสตร 1 - 49 ฟสิกส - 59 เคมี 5. GAT 85 

วิชาความถนัดท่ัวไป (20%) 6. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

(30%) 7. สอบสัมภาษณ (30%)

28

19918240420 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาทัศนศิลป มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา   2. ทุกแผนการเรียน  3. วิชา

สามัญ 3 วิชา - วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 31 -  วิชาสังคมศึกษา รหัส

วิชา 34   - วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา 37  4. GPAX  5. สอบ

สัมภาษณ  6. Portfolio

20

19918250120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2. ทุกแผนการเรียน  3. สอบ

สัมภาษณ  4. Portfolio

8

19918260120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาออกแบบเซรามิก มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน  3. สอบ

สัมภาษณ  4. Portfolio

28

19918270120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา   2. ทุกแผนการเรียน  3. ใชวิชา

สามัญ 9 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาคณิตศาสตร 2 - วิชาสังคม

ศึกษา - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาภาษาไทย 4.

 สอบสัมภาษณ  5. แฟมสะสมผลงาน Portfolio

26
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19918280120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ  4. แฟมสะสมผลงานดานการออกแบบ / กราฟก / 

ถายภาพ / ภาพวาด 5.แฟมสะสมผลงานดานกิจกรรม / จิตอาสา  6. 

วิชาสามัญ 5 วิชา - วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 31  - วิชาคณิตศาสตร 1  

รหัสวิชา 32   - วิชาคณิตศาสตร 2  รหัสวิชา 33 - วิชาสังคมศึกษา 

รหัสวิชา 34 - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  รหัสวิชา 36 - วิชาภาษาอังกฤษ

  รหัสวิชา 37  7. GAT/PAT  - PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม

ศาสตร  รหัสวิชา 76 8. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป

10

19918310320 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2. สายวิทย - คณิต 3. วิชาสามัญ

 5 วิชา - วิชาภาษาไทย    รหัสวิชา 31  - วิชาคณิตศาสตร 1 รหัสวิชา

 32 - วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา 34  - วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  รหัส

วิชา 36  - วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา 37 4. ใช PAT 4 ความถนัด

ทางสถาปตยกรรมศาสตร  รหัสวิชา 74  5. สอบสัมภาษณ

4

19918320120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน  3. วิชาสามัญ

 4 วิชา - วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 31  - วิชาคณิตศาสตร 1  รหัสวิชา 

32   - วิชาคณิตศาสตร 2  รหัสวิชา 33 - วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 34

   - วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา 37  4. ใช PAT 4 ความถนัดทาง

สถาปตยกรรมศาสตร รหัสวิชา 74  5. สอบสัมภาษณ   6. ใชแฟม

สะสมผลงาน (Portfolio)

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19918330120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ การจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2. ทุกแผนการเรียน 3. วิชาสามัญ

 4 วิชา  - วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 31  - วิชาคณิตศาสตร 1  รหัสวิชา 

32   - วิชาคณิตศาสตร 2  รหัสวิชา 33  - วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 

34 - วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา 37 4. ใช GAT 85 วิชาความถนัด

ท่ัวไป  รหัสวิชา 85

20

19918340120 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)/ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา    2. ทุกแผนการเรียน   3. เกรด

เฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. สอบสัมภาษณ 5. Portfolio

3

19923210110 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการท่ัวไป ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ใช GAT 85  (100 %) 3. ทุก

แผนการเรียน

60

19923210220 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) /  สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  ม.6

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ใช GAT 85  (100 %) 3. ทุก

แผนการเรียน

10

19923220220 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาการบัญชี   ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ใช  เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรด

เฉลี่ย 2.50  ข้ึนไป 3. ทุกแผนการเรียน

70

19923230520 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) /  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ใช GAT  85 (100 %) 3. ทุก

แผนการเรียน

10

19923230620 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา   2. ทุกแผนการเรียน  3. ใช GAT

   85 (50 %) 4. สอบสัมภาษณ   (50 %)

15

19923240110 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาการตลาด ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ใชวิชาสามัญ 4 วิชา (50 %) - 

วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร - วิชาภาษาอังกฤษ 3. สอบสัมภาษณ

   (50 %) 4. ทุกแผนการเรียน

15

273/280



คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19923320120 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ม.6 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 

2.00 ข้ึนไป  3. สอบสัมภาษณ   (100 %) 4. ทุกแผนการเรียน

30

19923330120 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร) / สาขาวิชาการทองเท่ียว 4 ปหลักสูตรศิปศาสตร

บัณฑิต ม.6

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ใชวิชาสามัญ 3 วิชา  (50 %) - 

วิชาภาษาไทย - วิชาสังคมศึกษา - วิชาภาษาอังกฤษ 3. สอบสัมภาษณ 

(50 %) 4. ทุกแผนการเรียน

10

19932210320 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ดานวิทย-คณิต 3. สอบ

สัมภาษณ  4. สอบขอเขียน

5

19932220220 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ดานวิทย-คณิต 3. สอบ

สัมภาษณ  4. สอบขอเขียน

20

19932230420 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2. ดานวิทย-คณิต 3. เกรด

เฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 4. สอบสัมภาษณ  5. สอบขอเขียน

10

19932240620 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ  4. สอบขอเขียน

15

19932250320 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย-คณิต 3. เกรดเฉลี่ย

 2.50  ข้ึนไป 4. สอบสัมภาษณ  5. สอบขอเขียน

10

19932260320 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ 4. Portfolio 5. สอบขอเขียน

10

19932270320 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมการเช่ือม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ 4. สอบขอเขียน

20
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19932320320 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมทออุตสาหกรรม (อส.บ.) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ

15

19932410120 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

(ศศ.บ.)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัทธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ

25

19933210120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส  - วิชาเคมี

 4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX  6.สอบสัมภาษณ

10

19933210220 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 

(ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี 

4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

20

19933310120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี 

4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

10

19933310220 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 

(ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 

4 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1- วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี 

4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

20

19933320120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

(ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ  - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี

 4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX  6.สอบสัมภาษณ

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19933330120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส  - วิชาเคมี 

 4.ใช PAT 3 รหัส 73  5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

10

19933340120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1      - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชา

เคมี 4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

10

19933410120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี 

4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

10

19933410220 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบ

ราง (ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี 

4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

5

19933420120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส  - วิชาเคมี

 4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX  6.สอบสัมภาษณ

10

19933430120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวฯ (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา  2.สายวิทย-คณิต 3. ใชวิชาสามัญ

 4 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส  - วิชา

เคมี  4. ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6. สอบสัมภาษณ

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19933510120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1      - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส - วิชา

เคมี  4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX  6.สอบสัมภาษณ

10

19933520120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาฟสิกส  - วิชาเคมี 

 4.ใช PAT 3 รหัส 73 5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

10

19933610120 คณะวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคมี (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1.เปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2.สายวิทย-คณิต 3.ใชวิชาสามัญ 4

 วิชา  - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ  - วิชาฟสิกส - วิชาเคมี

 4.ใช PAT 2 รหัส 72  5.ใช GPAX 6.สอบสัมภาษณ

30

19934210120 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาการตลาด (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 

85 4. สอบสัมภาษณ

20

19934220120 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาการจัดการ (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 

85 4. สอบสัมภาษณ

35

19934220220 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแกน)สาขาวิชาการจัดการการ 

ทองเท่ียวและการบริการ (ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 

85 4. สอบสัมภาษณ

25

19934220320 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแกน)สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

(ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 

85 4. สอบสัมภาษณ

25

19934230220 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 

85 4. สอบสัมภาษณ

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19934240220 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแกน) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร (ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. ใช GAT 

85 4. สอบสัมภาษณ

20

19952210420 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. PAT 3 

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร(30%) 4. ONET(10%) 5. 

GPAX(10%) 6. สอบสัมภาษณ(50%)

5

19952230420 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใชวิชา

สามัญ (20%) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป - วิชาภาษาอังกฤษ 4. GAT 85 วิชาความถนัดท่ัวไป

(10%) 5. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร(30%) 6. 

GPAX(10%) 7. สอบสัมภาษณ(30%)

5

19952230620 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใชวิชา

สามัญ(10%) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาสังคมศึกษา 

4. GAT 85 วิชาความถนัดท่ัวไป(10%) 5. PAT 5 ความถนัดทาง

วิชาชีพคร(ู30%) 6. สอบสัมภาษณ(50%)

5

19952230920 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใชวิชา

สามัญ(10%) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1 - วิชาภาษาอังกฤษ

 4. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร(30%) 5. GPAX(10%) 6. 

สอบสัมภาษณ(50%)

5

19952240220 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. PAT 3 

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร(30%) 4. ONET(10%) 5. 

GPAX(10%) 6. สอบสัมภาษณ(50%)

15
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19952310320 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาเคมี (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย - คณิต 3. ใชวิชา

สามัญ - วิชาเคมี   4. สอบสัมภาษณ(100%)

5

19952320530 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

 (ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดวิชา

ภาษาอังกฤษตองได 2.5 หรือ C+ ข้ึนไป 4. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรด

เฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 5. Portfolio(25%) 6. GPAX 2.50 (25%) 7. สอบ

สัมภาษณ(50%)

15

19952330420 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอรฯ (ม.6)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ(100%)

5

19952330520 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ(100%)

5

19952330620 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. สอบ

สัมภาษณ(100%)

5

19953210120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย

 4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 4. สอบสัมภาษณ(100%)

10

19953210220 คณะทรัพยากรธรรมชาติ(วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย

 4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 4. สอบสัมภาษณ(100%)

10

19953220120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย

 4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 4. สอบสัมภาษณ(100%)

10
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คณะ/สาขาวิชา ท่ีเขารวมระบบรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.00 น.)

รหัส คณะ/สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติ จํานวนรับ

โครงการ

บัณฑิต

พันธุใหมฯ

19953230120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย

 4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 4. สอบสัมภาษณ(100%)

10

19953240120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย-คณิต 3. เกรดเฉลี่ย 

4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 4.สอบสัมภาษณ(100%)

10

19953250120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. สายวิทย-คณิต 3. ใช GPAX 4. 

ใช GAT 85 (30%) 5. ใช PAT 2 รหัส 72 (30%) 6. ใชวิชาสามัญ 2 

วิชา (40%) - วิชาภาษาไทย - วิชาคณิตศาสตร 1

30

19953250320 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความ

งาม

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย

 4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 4. สอบสัมภาษณ(100%)

10

19953250420 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตสกลนคร) สาขาวิชาการบริบาลผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมช้ันปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา 2. ทุกแผนการเรียน 3. เกรดเฉลี่ย

 4-6 ภาคการศึกษา 2.00 ข้ึนไป หรืออยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 4. สอบสัมภาษณ(100%)

10

21801010101 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด

ไทย

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป  GAT 45% PAT 55%

 สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย ทดสอบบุคลิกภาพ

132

22900000122 สาขาวิชาสถาปตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป ตองสามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นเอาจริงเอาจังและรักในงาน

สถาปตยกรรม การออกแบบ และศิลปะ ใสใจในสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

20

22900000133 สาขาวิชาผูประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป มีความรักและสนใจในงานจิตอาสา หรือการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือ

สาธารณะ มุงมั่นชวยเหลือชุมชนและสังคม - มีความมุงมั่นในการ

ประกอบอาชีพ เปนนายจางตนเอง มีโครงการหรือสนใจการงานใน

ลักษณะประกอบการสังคม

5
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