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สมัครและช าระคา่สมัคร ผ่านระบบ ทปอ. 
วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563 

ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th 
 

ปฏิทินก าหนดการ(ทปอ.) : http://www.mytcas.com/ 
 

(ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบร้อยละของเกณฑ์การคัดเลือก
ที่อ้างอิงตามระบบ ทปอ. ให้ครบถว้นก่อนการสมัคร)  

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp 
 

รายละเอียดหลักสูตร : http://eds.kmutt.ac.th/  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสตูร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw 

 
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

https://student.mytcas.com/th
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http://eds.kmutt.ac.th/
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw


       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            10

       4. PAT

 4.1 PAT 1           10

 4.2 PAT 2           30            

องคประกอบและคารอยละในระบบ

TCAS รอบที่ 4 (Admissions)
1. GPAX               20%

2. O-NET (5 กลุมสาระวิชา)             30%

3. GAT (General Aptitude Test)        10-50%

4. PAT (Professional Aptitude Test)             0-40%

    รวม                       100% 

รหัสและชื่อวิชาสอบ O-Net, GAT, PAT
O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน)
(รหัส 01) ภาษาไทย  (รหัส 04) คณิตศาสตร

(รหัส 02) สังคมศึกษา  (รหัส 05) วิทยาศาสตร

(รหัส 03) ภาษาอังกฤษ
*รหัส 01-05 ใหคาน้ำหนักแตละรหัส 6%
GAT (ความถนัดทั่วไป)

(รหัส 85) GAT       วิชาความถนัดทั่วไป

PAT (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ)

(รหัส 71) PAT 1       วัดความถนัดทางคณิตศาสตร

(รหัส 72) PAT 2       วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร

(รหัส 73) PAT 3       วัดความถนัดทาวิศวกรรมศาสตร

(รหัส 74) PAT 4       วัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร

(รหัส 75) PAT 5       วัดความถนัดทางวิชาชีพครู

(รหัส 76) PAT 6       วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

            PAT 7       วัดความถนัดทางภาษาตางประเทศ

(รหัส 77) PAT 7.1     ภาษาฝรั่งเศส

(รหัส 78) PAT 7.2     ภาษาเยอรมัน

(รหัส 79) PAT 7.3     ภาษาญี่ปุน

(รหัส 80) PAT 7.4     ภาษาจีน

(รหัส 81) PAT 7.5     ภาษาอาหรับ

(รหัส 82) PAT 7.6     ภาษาบาลี

(รหัส 83) PAT 7.7     ภาษาเกาหลี

กลุมที่ 1 วิทยาศาสตรสุขภาพ
1.1 สัตวแพทยศาสตร สหเวชศาสตร สาธารณสุขศาสตร 

เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            20

       4. PAT

 4.1 PAT 2           30            
1.2 ทันตแพทยศาสตร
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            20

       4. PAT

 4.1 PAT 1           10

 4.2 PAT 2           20            
1.3 เภสัชศาสตร
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            10

       4. PAT

 4.1 PAT 2           40            

2.1 วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุมที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            10

       4. PAT

 4.1 PAT 1           20

 4.2 PAT 2           20            

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมที่ 3 วิศวกรรมศาสตร
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            15

       4. PAT

 4.1 PAT 2           15

 4.2 PAT 3           20             
กลุมที่ 4 สถาปตยกรรมศาสตร

       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            10

       4. PAT

 4.1 PAT 4           40            
กลุมที่ 5 เกษตรศาสตร

       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            10

       4. PAT

 4.1 PAT 1           10

 4.2 PAT 2           30            

เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

       2. O-NET            30

       3. GAT            10

       4. PAT

 4.1 PAT 1           10

 4.2 PAT 2           30            

กลุมที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี
การทองเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร

       องคประกอบ       คารอยละ

 1. GPAX   20

 2. O-NET   30

 3. GAT    30

 4. PAT

     4.1 PAT 1   20  

      

    

           

 

6.2 การทองเที่ยวและโรงแรม

       องคประกอบ       คารอยละ

 1. GPAX   20

 2. O-NET   30

 3. GAT    50 

              

รูปแบบที่ 1

       
       

รูปแบบที่ 2

       องคประกอบ       คารอยละ

 1. GPAX   20

 2. O-NET   30

 3. GAT    40

 4. PAT

     4.1 PAT 7   10

       (เลือก 1 วิชา)

 

            

     

เลือกสอบ 1 วิชา

*ยกเวนกลุมวิชาแพทยศาสตร



9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร

9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร

องคประกอบและคารอยละ

ของกลุมสาขาวิชาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบ

TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

องคประกอบและคารอยละ

ของกลุมสาขาวิชาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบ

TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

       องคประกอบ       คารอยละ

 1. GPAX   20

    2. O-NET   30

   3. GAT    10

 4. PAT

     4.1 PAT 4/6   40

     (เลือก 1 วิชา)

 

            

กลุมที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร

วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางคศิลป นาฏศิลป

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ และศิลปะการออกแบบ

หัตถอุตสาหกรรม

กลุมที่ 9 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะหศาสตร

9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

                   2. O-NET            30
       3. GAT            30
       4. PAT
 4.1 PAT 1           20
9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร
รูปแบบที่ 1
       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

                   2. O-NET            30
       3. GAT            50
รูปแบบที่ 2

       องคประกอบ       คารอยละ

       1. GPAX            20 

                   2. O-NET            30
       3. GAT            30
       4. PAT
 4.1 PAT 7           20

(เลือก 1 วิชา)

กลุมที่ 10 แพทยศาสตร
             องคประกอบ             กลุมวิชา

     1.O-NET (ใชเปนเกณฑพิจารณา) *คะแนนรวมจะตองไมนอยกวา 60%

     2.วิชาเฉพาะแพทย    30%  

     3.7 วิชาสามัญ 70% 2.1 วิทยาศาสตร     40%

         (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)

    2.2 คณิตศาสตร 1   20%

    2.3 ภาษาอังกฤษ     20%

    2.4 ภาษาไทย      10%

    2.5 สังคมศึกษา      10% 

               

กลุมที่ 7 ครุศาสตร ศึกษาศาสตร พลศึกษา สุขศึกษา
รูปแบบที่ 1

       องคประกอบ       คารอยละ

 1. GPAX   20

 2. O-NET   30

 3. GAT    20

 4. PAT 

     4.1 PAT 5   30

            
  

     รูปแบบที่ 2

       องคประกอบ          คารอยละ

 1. GPAX   20

 2. O-NET   30

   3. GAT    10

 4. PAT

     4.1 PAT 5   20

     4.2 PAT 1/2/3/4/6/7 20

  (เลือก 1 วิชา) 

            

     

 ผูมีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ตองกำลังศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา

หรือผูที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

เลขที่ 328 ชั้น 3 

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 02-354-5150-2

โทรสาร 02-354-5155-6

http://tcas.cupt.net

ADMISSIONS

ดำเนินการโดย

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

Council of University

Presidents of Thailand

http://tcas.cupt.net

ADMISSIONS



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 
วศ.บ. 4 ปี 5

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี
8

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 20

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ.
 4 ปี 12

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและ
พลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 4

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ.
 4 ปี 4

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ.
 4 ปี 8

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี
10

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี 25

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี
5

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบ
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลัง
และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 9

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

20

3 วิศวกรรมศาสตร์

** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - 
วศ.บ. 4 ปี 10

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -
 วศ.บ. 4 ปี 6

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี
8

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 10

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - 
วศ.บ. 4 ปี 4

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี 4

3 วิศวกรรมศาสตร์
** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา)
 - วศ.บ. 4 ปี

4

3 วิศวกรรมศาสตร์

** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

4

3 วิศวกรรมศาสตร์

** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี 7

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ - วท.บ. 4 ปี

20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี - วท.บ. 4 ปี

80

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร - 
วท.บ. 4 ปี

10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตร
สองภาษา) - วท.บ. 4 ปี 100

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 8 20 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - 
วท.บ. 4 ปี

15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 10 15 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี 40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 10 15 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6
2.ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.
อ.บ. 5 ปี

15

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,
 พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัด
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสต
ร์

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอก
ไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี

3

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,
 พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัด
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสต
ร์

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอก
อิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

15

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,
 พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัด
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสต
ร์

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 ปี

15

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,
 พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัด
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสต
ร์

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

20

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,
 พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัด
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสต
ร์

30 30 30 30 30 20 ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT1,2 ไม่น้อยกว่า
30 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.
อ.บ. 5 ปี

5

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,
 พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัด
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสต
ร์

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ทล.บ.เคร่ืองกล) 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT3 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ทล.บ.ไฟฟ้า) 3

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT3 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ทล.บ.อุตสาหการ) 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT3 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ทล.บ.โยธา) 15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 6

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT3 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 
วท.บ. 4 ปี 15

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

** ** ** ** ** ** 45 ** 12 6 ไม่ก าหนด

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 
วท.บ. 4 ปี

3

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

** ** 35 ** ** ** ** ** 15 20 ไม่ก าหนด

เป็นผู้มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่าน
การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นวัตกรรมบริการดิจิทัล - 
ศศ.บ. 4 ปี

1

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ** ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการคัดเลือก  เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

สถาปัตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

15

4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

** ** 50 ** ** ** 120 ไม่ก าหนด 12 ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
และต้องน า Art and Design Portfolio มาใน
วันสัมภาษณ์ ด้วย

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
สถ.บ. 5 ปี 20

4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

** ** 50 ** ** ** 120 10 ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
และต้องน า Art and Design Portfolio มาใน
วันสัมภาษณ์ ด้วย

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
ศล.บ. 4 ปี

15

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางค
ศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะ
การออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม

PAT 6 วัด
ความถนัดทาง
ศิลปกรรม
ศาสตร์ ** ** 50 ** ** ** 120 ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
และต้องน า Art and Design Portfolio มาใน
วันสัมภาษณ์ ด้วย

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

การออกแบบอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
ศป.บ. 4 ปี

25

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางค
ศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะ
การออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม

PAT 4 วัด
ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ** ** 50 ** ** ** 120 ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
และต้องน า Art and Design Portfolio มาใน
วันสัมภาษณ์ ด้วย

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

ภูมิสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) - 
สถ.บ. 5 ปี 20

4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

** ** 50 ** ** ** 120 ไม่ก าหนด 12 ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
และต้องน า Art and Design Portfolio มาใน
วันสัมภาษณ์ ด้วย



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดีย
ดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี

5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่ม
วิชาเอกการพัฒนาเกม- 
วท.บ. 4 ปี

5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีว
การแพทย์- วท.บ. 4 ปี

5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

** ** ** ** ** ** ** ** 6 6 ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะ ม.6
2.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

มีเดียทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี

10

1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 
พยาบาลศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา

** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT6 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา
3.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา
4.ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอก
การออกแบบกราฟิก- 
ศล.บ. 4 ปี

5

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางค
ศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะ
การออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม

PAT 6 วัด
ความถนัดทาง
ศิลปกรรม
ศาสตร์ ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา
3.ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอก
แอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

5

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางค
ศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะ
การออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม

PAT 6 วัด
ความถนัดทาง
ศิลปกรรม
ศาสตร์ ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา
3.ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอก
ภาพยนตร์และ
ภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

5

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางค
ศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะ
การออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม

PAT 6 วัด
ความถนัดทาง
ศิลปกรรม
ศาสตร์ ** ** ** ** ** ** ** ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

1.รับเฉพาะวุฒ ม.6/ปวช. สาขาท่ีเก่ียวข้อง
2.ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติ
ใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรต่อการศึกษา
3.ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี



GAT
(คะแนน
เต็ม 300 
คะแนน)

1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
คณิต

ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

ภาษาต่าง
ประเทศ

คุณสมบัติพิเศษคณะท่ีเปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ี

เปิด

จ านวน
รับเข้า
ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10)

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา

(เฉพาะวุฒิ ม.6)

PAT (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 

100 คะแนน)

เกณฑ์ข้ันต่ า (คะแนนดิบ) (ถ้ามี)
** หมายเหตุ : ไม่ก าหนดข้ันต่ าแต่ต้องมีคะแนน หากไม่มีคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบองค์ประกอบร้อยละ : http://bit.ly/2HpRkPp

หากเลือก
กลุ่มสาระท่ีมี

ตัวเลือก
คะแนน PAT 
(กลุ่ม 6.2.2, 
7.2, 8, 9.2.2)
 ระบุ PAT ท่ี

เลือก

สถาบันวิทยาการ
หุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

50 50 60 85 60 220 90 110 9 20 6

1.รับเฉพาะวุฒฺ ม.6/ปวช. สาขาเคร่ืองกล ไฟฟ้า
 คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน PAT1 ไม่น้อยกว่า80 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
3.ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับ
คณะกรรมการของสถาบันฯ  ผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นท่ีส้ินสุด


