
 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

วิศวกรรมเคม ี 40 20 

วิศวกรรมเครื่องกล 20 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 50 25 

วิศวกรรมโยธำ 12 6 

วิศวกรรมอุตสำหกำร 10 5 

วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส ์ 4 2 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 20 10 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 10 5 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 2 

วิศวกรรมวสัด ุ 26 13 

วิศวกรรมเครื่องมือ 20 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส ์ 54 27 

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 16 8 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำต)ิ 16 8 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนำนำชำติ) 10 5 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 20 10 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนำนำชำติ) 4 2 

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน 6 3 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษำ) 10 5 

วิศวกรรมกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 14 7 

รวม 366 183 
 
หมายเหตุ : 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้ (Multi Mini Interview) ช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์พร้อม
พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ช่วงบ่าย 

2. ใหน้ักเรียนน าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายื่นด้วนตนเองให้กับคณะกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

วิศวกรรมเคม ี 40 20 

วิศวกรรมเครื่องกล 20 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 50 25 

วิศวกรรมโยธำ 12 6 

วิศวกรรมอุตสำหกำร 10 5 

วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส ์ 4 2 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 20 10 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 10 5 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 2 

วิศวกรรมวสัด ุ 26 13 

วิศวกรรมเครื่องมือ 20 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส ์ 54 27 

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน 6 3 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษำ) 10 5 

วิศวกรรมกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 14 7 
 

วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน  
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ต่ ำกว่ำ   2.75 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPA  คณิตศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 40 %  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 30 %  
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 30 %  
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณเ์พื่อวัดควำมรู้ (Multi Mini Interview) คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 สอบสัมภำษณ์ (Interview)    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 %  
  แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)    คิดค่ำน้ ำหนัก 20 %  

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 16 8 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำต)ิ 16 8 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนำนำชำติ) 10 5 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 20 10 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนำนำชำติ) 4 2 
 
วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน  
 
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00 
 
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPA  คณิตศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 30 %  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 30 %  
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 %  
    
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณเ์พื่อวัดควำมรู้ (Multi Mini Interview) คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 สอบสัมภำษณ์ (Interview)    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 %  
  แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)    คิดค่ำน้ ำหนัก 20 %  

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 

 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับ 
เข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีกำรพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 40 - 10 - 

เทคโนโลยีกำรศึกษำและสื่อสำรมวลชน 300 50 30 5 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมเีดีย 50 - 20 - 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 50 50 5 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) 50 50 5 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) 50 50 5 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) 50 50 5 5 

รวม 1,190 370 140 85 
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คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 
 
 
 
 

วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน  
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.25  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   2.75  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   2.75 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ต่ ำกว่ำ   2.75   
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 100 %    
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 100 %    
  
 

 
 
 

วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6/ปวช. ทุกสายการเรียน   
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ   

  หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ , คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ต้องมีคะแนน 
    หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร  
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 100 %   

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
  

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 
 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับ 
เข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีกำรพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 40 - 10 - 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับ 
เข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีกำรศึกษำและสื่อสำรมวลชน 300 50 30 5 
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คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 
 
 
 
 

วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน       

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00 
   

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
 GPA  คณิตศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 %  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 %  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
  
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
 GPA  คณิตศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 %  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 %  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับ 
เข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมเีดีย 50 - 20 - 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร ์
       คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 
   ปวช. สาขาวิชาเกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00 
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ   

  หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ , คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ต้องมีคะแนน 
    หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร  
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 50 % 
 GPA  คณิตศำสตร ์      
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 50 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ     
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
  GPA  คณิตศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 %  
  GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับ 
เข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 100 20 10 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 50 50 5 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) 50 50 5 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) 50 50 5 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) 50 50 5 5 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร ์
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 15 12 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 60 25 

สถิต ิ 15 10 

เคม ี 40 25 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) 40 30 

จุลชีววิทยำ 50 24 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 20 8 

รวม 240 134 
 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 15 12 

สถิต ิ 15 10 
  

วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   สำขำวิชำคณติศำสตร ์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
       สำขำวิชำสถิต ิ  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 10 % 
 GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 60 25 
  

วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 10 % 
 GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

เคม ี 40 25 
  
วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) 40 30 
  
วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 10% 
 GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30% 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30% 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 30% 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

จุลชีววิทยำ 50 24 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 20 8 
 
วุฒิที่ใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 10% 
 GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 40% 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30% 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 20% 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
 

สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียอำตส ์ 100 5 30 2 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยมีีเดยีดิจิทลั 20 - 5 - 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุ่มวิชำเอกกำรพัฒนำเกมส ์ 20 - 5 - 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยมีีเดยีชีวกำรแพทย ์ 20 - 5 - 

มีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร ์ 40 5 10 2 

รวม 200 10 55 4 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 
 
 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียอำตส ์ 100 5 30 2 
 
วุฒิที่ใช้สมัคร  ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
      คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 
      ภำษำอังกฤษ – ภำษำต่ำงประเทศ 

                 ภำษำอังกฤษ – สังคมศำสตร์ที่มีกำรเรียนศิลปะ 
   ปวช. สายการเรียนที่เกี่ยวข้อง 
   

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
  
 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณติศำสตร์, วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ ต้องมีคะแนน  

   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
  GPAX       คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยมีีเดยีดิจิทลั 20 - 5 - 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุ่มวิชำเอกกำรพัฒนำเกมส ์ 20 - 5 - 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยมีีเดยีชีวกำรแพทย ์ 20 - 5 - 

 
วุฒิที่ใช้สมัคร  ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
      คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 
      วิทยำศำสตร์ – คอมพิวเตอร ์

                 คณิตศำสตร์ – คอมพิวเตอร ์
   

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ 2.70  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
  
 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณติศำสตร์, วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ ต้องมีคะแนน  

   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
  GPAX       คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 GPA  คณิตศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 20 %  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร ์ 40 5 10 2 
 
วุฒิที่ใช้สมัคร  ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
      คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 
      ภำษำอังกฤษ – ภำษำต่ำงประเทศ 

                 ภำษำอังกฤษ – สังคมศำสตร์ที่มีกำรเรียนศิลปะ 
   ปวช. สายการเรียนที่เกี่ยวข้อง 
 
   

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
   
 หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณติศำสตร์, วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ ต้องมีคะแนน  

   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
  GPAX       คิดค่ำน้ ำหนัก 60 % 
 GPA  วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 20 %  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 70 50 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 20 15 

รวม 90 65 

 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 70 50 

 
วุฒิที่ใช้สมัคร     ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ หรือ 
      คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ หรือ 
      วิทยำศำสตร์ – คอมพิวเตอร์ เท่ำน้ัน 
   
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน 5 ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX     ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 GPA คณติศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 GPA วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
 GPA ภำษำอังกฤษ    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
  
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 30% 
  GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30%  
  GPA  วิทยำศำสตร ์   คิดค่ำน้ ำหนัก 20%  
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 20% 
 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 10% 
  GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 15%  
  GPA  วิทยำศำสตร ์   คิดค่ำน้ ำหนัก 10%  
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 15% 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 50% 
 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. สอบสัมภำษณโ์ดยคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ำยแรง หรอืควำมผิดปกติใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

  สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 20 15 

 
วุฒิที่ใช้สมัคร       ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ เท่ำน้ัน 

   (Current at Grade 12 or Have Completed Grade 12 or Equivalent) 
 เกณฑ์การรับสมัคร 
  ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร  ผลกำรเรยีน 5 ภำคกำรศึกษำ 
  GPAX    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 
  GPA คณติศำสตร ์   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

GPA วิทยำศำสตร ์   ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
  GPA ภำษำอังกฤษ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

  หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำแต่ ต้องมีคะแนน  
    หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
   GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
   GPA  คณิตศำสตร ์   คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
   GPA  ภำษำต่ำงประเทศ  คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
   สอบสัมภำษณ ์   คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. สอบสัมภำษณภ์ำษำอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Interview in English by SIT) 
2. แฟ้มสะสมผลงำนประกอบด้วย (Portfolio must include) 

a. Computer or IT-related Achievements or Awards OR Certificates for Social 
Responsibility and/or Good Conduct OR Evidences or Certificates of Participation in 
Computer or IT-related Activities such as Summer Camps 

b. AND Academic Transcript (5 terms) 
c. AND Personal and Contact Information including Mailing Address, Telephone Number, 

Email Address, Facebook and/or Line ID, etc. 
d. AND (IF ANY) Official School’s Percentile Ranking (either at Program Level or School 

Level) 
e. AND (IF ANY) Standardized Test Scores such as TOEFL, IELTS, SAT or ACT are 

Recommended. 
3. เอกสำรทุกชุดต้องเป็นฉบบัส ำเนำเท่ำนั้น (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.) 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ำยแรง หรอืควำมผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 

 
 

 
 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 80 30 
  

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 
วุฒิที่ใช้สมัคร  ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
      คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ 
      วิทยำศำสตร์ - คอมพิวเตอร์  
      คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร ์
   ปวช. .  สำขำเครื่องกล ,ไฟฟ้ำ, คอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00   
 GPA  คณิตศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00   
 GPA  วิทยำศำสตร ์     ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00   
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
  
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 25 %     
 GPA คณติศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
 GPA วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
 GPA ภำษำตำ่งประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 25 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 GPAX           
 GPA คณติศำสตร ์      
 GPA วิทยำศำสตร ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 70 % 
 GPA ภำษำตำ่งประเทศ     
 คะแนนสอบสอบสัมภำษณ์ และ/หรือสอบภำคปฏิบตัิ  คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 เพื่อประเมินควำมถนัดทำงวิชำชีพ/ควำมสำมำรถพิเศษ       
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ   
1. ผู้สมคัรต้องผำ่นกำรสอบสัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรของสถำบันฯ 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

 


