
รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

รอบท่ี 1/1  การรับด้วย Portfolio

00410101101 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5    (4 

เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

25 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวชิาภาษาอังกฤษ (ไมน่อ้ยกวา่ 4 กระบวนวชิา) ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

3. มปีระสบการณ์ในการใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสาร อาจจะมปีระกาศนยีบัตร/เกยีรตบิัตร 

หรือรางวัลมาแสดง โดยถา่ยเอกสารใหอ้าจารย์ที่ปรึกษารับรองและแนบมากบัใบสมัคร

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. มผีลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้

CMU eTEGs ไมน่อ้ยกวา่ 50

CU-TEP ไมน่อ้ยกวา่ 60

TU-GET ไมน่อ้ยกวา่ 500

KU-EPT ไมน่อ้ยกวา่ 55

IELTS ไมน่อ้ยกวา่ 5.0

TOEFL แบง่ออกเป็น PBT ไมน่อ้ยกวา่ 450 CBT ไมน่อ้ยกวา่ 133 iBT ไมน่อ้ยกวา่ 45

6. ไมม่คีวามพกิารที่เป็นอุปสรรคตอ่การพูด การไดยิ้น และการมองเหน็ โดยผู้ที่ผ่านการ

คดัเลอืกตอ้งน าใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ดว้ย

00410105105 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5     (4 

เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

8 15,000

2. เป็นผู้ที่มภีูมลิ าเนาและศกึษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอ าเภอรอบนอกอ าเภอเมอืง ในพื้นที่ 17 

จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวชิาภาษาอังกฤษและรายวชิาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่

 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

4. ไมเ่ป็นผู้พกิารทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวชิาในหลักสูตรมกีารฝึกปฏบิัตทิั้งใน

หอ้งปฏบิัตกิารและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคตอ่ผู้เรียน และมกีระบวนวชิาฝึกปฏบิัตทิี่ท า

ใหผู้้เรียนเสี่ยงตอ่การไดรั้บอันตรายจากเคร่ืองมอือุปกรณ์ตา่ง ๆ

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับ TCAS รอบท่ี 1/1



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5. สง่ Portfolio ที่เป็นผลงานสะสมของกจิกรรมดา้นจติอาสา หรือกจิกรรมเพื่อชุมชน และแฟม้

ประวัตสิว่นตัวฉบับส าเนาพร้อมใบสมัคร

6. หนังสอืรับรองจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น, ผู้น าชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถงึการมี

บทบาทในกจิกรรมของชุมชน สังคม อย่างตอ่เนื่อง หรือเป็นหนังสอืรับรองจากองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น ในการบรรจุเขา้ท างานหลังส าเร็จการศกึษา (ถา้มี)

7. การตัดสนิของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิ้นสุด 

         หมายเหตุ; ผู้ผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิ์เขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวชิาบา้นและชุมชนจะไม่

สามารถย้ายสาขาวชิาและคณะได ้เวน้เสยีแตจ่ะลาออก

00410108108 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา / นัก

คดิเพื่อสังคม

1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5     (4 

เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

12 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) 

ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่

 3.00

4. เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบส าคญัในการด าเนนิโครงการเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม ทั้งนี้ใหแ้นบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร

5. สง่แฟม้ประวัตสิว่นตัวฉบับส าเนาพร้อมใบสมัคร

วธิกีารคดัเลอืก

1. ขั้นตอนที่ 1

1.1 พจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร ตามคณุสมบัตขิอ้ 1-5 โดยเรียงล าดับผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมจากมากไปหานอ้ย

1.2 ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์

2. ขั้นตอนที่ 2

2.1 สอบสัมภาษณ์

3. การตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

     หมายเหตุ : ผู้ผ่านการพจิารณาคดัเลอืกและมสีทิธิ์เขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวชิาปรัชญาตาม

โครงการนักคดิเพื่อสังคมแลว้ จะไมส่ามารถย้ายสาขาวชิาและคณะได ้เวน้เสยีแตจ่ะลาออก

00410111111 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5     (4 

เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

5 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (ไมน่อ้ยกวา่ 10 หนว่ยกติ) ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

3. มผีลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีปุ่่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกวา่ 

ย้อนหลังไมเ่กนิ 2 ป ีนับจากวันสมัคร

4. ไมม่คีวามพกิารที่เป็นอุปสรรคตอ่การพูด การไดยิ้น และการมองเหน็ โดยผู้ที่ผ่านการ

คดัเลอืกตอ้งน าใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ดว้ย

5. วธิกีารคดัเลอืกจะพจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร โดยคดัเลอืกผู้ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยตามขอ้ 

1-2 และผู้ที่มผีลการสอบวัดระดับและผลคะแนนตามขอ้ 3 ขา้งตน้ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา

นอ้ย

00410112113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

9 15,000

2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (ไมน่อ้ยกวา่ 10 หนว่ยกติ) ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

4. ไมม่คีวามพกิารที่เป็นอุปสรรคตอ่การพูด การไดยิ้น และการมองเหน็ โดยผู้ที่ผ่านการ

คดัเลอืกตอ้งน าใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ดว้ย

5. วธิกีารคดัเลอืกจะพจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร โดยคดัเลอืกผู้ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยตามขอ้ 

1-2 และผู้ที่มผีลการสอบวัดระดับและผลคะแนนตามขอ้ 4 ขา้งตน้ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา

นอ้ย

6. ตอ้งมผีลการสอบวัดระดับภาษาจนีHSK ระดับ 4 ขึ้นไป

00410114117 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและ

วัฒนธรรมพมา่

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

4 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ไมน่อ้ยกวา่ 4 กระบวนวชิา) ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

3. รับเฉพาะกลุ่มภาษาตา่งประเทศเทา่นั้น

4. สง่ Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์

5. ไมม่คีวามพกิารที่เป็นอุปสรรคตอ่การพูด การไดยิ้น และการมองเหน็ ชว่ยเหลอืตัวเองได้

00410204114 คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

12 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยวชิาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.00



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

3. มแีฟม้สะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาไทยระดับชาต ิหรือระดับภูมภิาค ย้อนหลัง

ไมเ่กนิ 3 ป ีโดยมหีนังสอืรับรองจากสถานศกึษาแนบ

4. สง่วดีทิัศนแ์นะน าตนเองที่มเีนื้อหากลา่วถงึความฝันที่จะเป็นครูภาษาไทย พร้อมแสดง

ความสามารถทางภาษาไทยตามศักยภาพและความถนัด โดยบันทกึวดีทิัศนล์งในแผ่นซดี ีรวม

ความยาวไมเ่กนิ 15 นาท ีสง่แนบมาในแฟม้สะสมผลงาน

5. มคีะแนนสอบ PAT 5 ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 (สง่ผลภายหลัง)

6. สง่ผลงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถดา้นภาษาไทยที่นอกเหนอืจากผลงานที่ระบุในแฟม้

สะสมงาน ขอ้ 3 เชน่ ผลงานเขยีน รายงานโครงการภาษาไทย รายงานโครงงานภาษาไทย สื่อ

หรือสิ่งประดษิฐ์ทางดา้นภาษาไทยเป็นตน้ (ถา้มี)

7. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

       หมายเหตุ ผู้สมัครตอ้งมคีณุสมบัตคิรบตาม ขอ้ 1-5

00410206113 คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศกึษา 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

10 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยวชิาสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน ชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. มแีฟม้สะสมผลงานและบทคดัย่อทางสังคมศกึษา จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ค า ที่แสดงออก

ถงึความเป็นผู้น าในกระบวนการเรียนรู้ โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project based learning) ใน

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาตย้ิอนหลังไมเ่กนิ 3 ป ีหรือ ผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกเขา้คา่ยฝึกอบรม

เพื่อคดัเลอืกผู้แทนประเทศไทยไปแขง่ขันภูมศิาสตร์โอลมิปกิระหวา่งประเทศ โดยมูลนธิสิง่เสริม

โอลมิปกิวชิาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษาในพระอุปถมัปส์มเด็จพระเจา้พี่นางเธอ

เจา้ฟา้กลัยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธวิาสราชนรินทร์ (สอวน.) หรือไดรั้บคดัเลอืกเป็นผู้แทน

เยาวชนประเทศไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. มคีะแนนสอบ PAT 5 ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 (สง่ผลภายหลัง)

00410211110 คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาชั้นปทีี่ 6  กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทา่นั้น 5 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

3. มกีารเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ ชั้นมัธยมศกึษา

ปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

4. ไดรั้บการคดัเลอืกเขา้รอบอันดับที่ 1-100 จากการแขง่ขันในโครงการคณิตศาสตร์โอลมิปกิ

วชิาการระดับชาต ิ(Thailand Mathematical Olympiad: TMO) หรือ เทยีบเทา่ หรือ มผีลคะแนน

การสอบแขง่ขันของสมาคมคณิตศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์ไมต่่ ากว่ าร้อยละ 60 

หรือ ไดร้างวัลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ

5. ใหเ้ขยีนเรียงความดา้นคณิตศาสตรศกึษา (Mathematics Education Essay) จ านวนไมต่่ ากวา่ 

1500 ค า และไมเ่กนิ 2000 ค า โดยผู้สมัคร จะตอ้งสง่ Portfolio และเรียงความมาพร้อมกบัใบ

สมัคร

6. มคีะแนนสอบ PAT 5 ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 (สง่ผลภายหลัง)

00410212111 คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา 1. เป็นผู้ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6  โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

7 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมวชิาสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

3. มคีวามสามารถทางดา้นกฬีา พร้อมแนบ Portforio พร้อมใบสมัคร

4. มผีลงานดา้นกฬีาย้อนหลัง 2 ป ีที่ไดเ้ขา้ร่วมระดับชาต,ิ นานาชาต,ิ ชงิแชมปป์ระเทศไทย, 

รายการที่สมาคมรับรอง

5. มใีบรับรองแพทย์เฉพาะทางการกฬีา

6. เป็นผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกยีจ หรือโรคที่ส าคญั ที่จะเป็นอุปสรรค

ตอ่การศกึษาและการเลน่กฬีา

7. ไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรือถกูใหอ้อกจากสถาบันการศกึษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ

8. มคีะแนนสอบ PAT 5 ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40

00410301110 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ์ 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 5 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

3. มผีลงาน Portfolio ที่ประกอบดว้ย

3.1 ผลงานศลิปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแตช่ั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5  หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2

3.2 ภาพกจิกรรมตา่งๆ ที่เคยเขา้ร่วม หรือ เกยีรตบิัตร รางวัลที่เคยไดรั้บ เป็นตน้

3.3 ตอ้งเป็น Portfolio และผลงานศลิปะ ที่จัดท าขึ้นดว้ยตนเองเทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร (ไมค่นืใหผู้้สมัคร)



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกจะตอ้งเขา้ทดสอบปฏบิัตแิละสอบสัมภาษณ์ในวันเดยีวกนั โดย

ก าหนดการสอบดังนี้

5.1 ชว่งเชา้ เขา้ทดสอบปฏบิัตกิารวาดเสน้ ตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้ภายในเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อ

ทดสอบการแกป้ัญหาและประเมนิทักษะ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

5.2 ชว่งบา่ย สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื่อการ

พูดคยุ สังเกตลักษณะบุคลกิภาพ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

00410302102 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 6 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

3. มผีลงาน Portfolio ที่ประกอบดว้ย (สง่พร้อมใบสมัคร)

3.1 ผลงานศลิปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแตช่ั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5  หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2

3.2 ภาพกจิกรรมตา่งๆ ที่เคยเขา้ร่วม หรือ เกยีรตบิัตร รางวัลที่เคยไดรั้บ เป็นตน้

3.3 ตอ้งเป็น Portfolio และผลงานศลิปะ ที่จัดท าขึ้นดว้ยตนเองเทา่นั้น

4. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกจะตอ้งเขา้ทดสอบปฏบิัตแิละสอบสัมภาษณ์ในวันเดยีวกนั โดย

ก าหนดการสอบดังนี้

4.1 ชว่งเชา้ เขา้ทดสอบปฏบิัตกิารวาดเสน้ ตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อ

ทดสอบการแกป้ัญหาและประเมนิทักษะ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

4.2 ชว่งบา่ย สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื่อการ

พูดคยุ สังเกตลักษณะบุคลกิภาพ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

00410303103 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 5 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

3. มผีลงาน Portfolio ที่ประกอบดว้ย

    3.1 ผลงานศลิปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแตช่ั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2

    3.2 ภาพกจิกรรมตา่งๆ ที่เคยเขา้ร่วม หรือ เกยีรตบิัตร รางวัลที่เคยไดรั้บ เป็นตน้

    3.3 ตอ้งเป็น Portfolio และผลงานศลิปะ ที่จัดท าขึ้นดว้ยตนเองเทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร (ไมค่นืใหผู้้สมัคร)

5. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกจะตอ้งเขา้ทดสอบปฏบิัตแิละสอบสัมภาษณ์ในวันเดยีวกนั โดย

ก าหนดการสอบดังนี้

    5.1 ชว่งเชา้ เขา้ทดสอบปฏบิัตกิารวาดเสน้ ตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้ภายในเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อ

ทดสอบการแกป้ัญหาและประเมนิทักษะ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

    5.2 ชว่งบา่ย สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื่อการ

พูดคยุ สังเกตลักษณะบุคลกิภาพ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

00410304104 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะไทย 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.20

2 15,000

2. รับเฉพาะกลุ่มภาษาตา่งประเทศเทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410305105 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ 

ประเภทวทิย์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.20

8 15,000

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410305205 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ 

ประเภทศลิป์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.20

7 15,000

2. รับเฉพาะกลุ่มภาษาตา่งประเทศเทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410306107 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการ

ถา่ยภาพ ประเภทวทิย์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

5 28,000

2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410306207 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการ

ถา่ยภาพ ประเภทศลิป์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

5 28,000

2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410307108 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 5 30,000

และการออกแบบสื่อ ประเภทวทิย์ 2. ผู้สมัครตอ้งเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถทางดา้นสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อแขนงใด

แขนงหนึ่ง ดังนี้

    - 3D แอนเิมชั่น (3D Animation)

    - การออกแบบเว็บไซต ์สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space)

    - การออกแบบสื่อ (Media Design)

    - สื่อศลิปะ (Media Arts)

    - ชา่งกล

    - สื่ออเิล็กทรอนกิสห์รือเคร่ืองมอืกลไก

3. เป็นผู้ที่มคีวามสนใจและใสใ่จเกี่ยวกบัสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

4. มบีุคลกิภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้น าหรือสง่เสริมกจิกรรมทางดา้นสื่อศลิปะและการ

ออกแบบสื่อ

5. เป็นผู้ที่มอุีปนสิัยในการแสดงออกในเชงิสร้างสรรค์

6. ผู้สมัครตอ้งสง่ใบสมัคร (Application Form) ที่มขีอ้มูลครบถว้นเทา่นั้น

7. ผู้สมัครตอ้งสง่ประวัตบิุคคล (Curriculum Vitae) ที่ระบุความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ 

(Hardware / Software) ที่เกี่ยวขอ้งกบัแขนงวชิาตา่งๆ ที่สนใจ ดังตอ่ไปนี้

    - 3D แอนเิมชั่น (3D Animation)

    - การออกแบบเว็บไซต ์สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space)

    - การออกแบบสื่อ (Media Design)

    - สื่อศลิปะ (Media Arts) พร้อมทั้งบรรยายทัศนคตติอ่การท างานศลิปะของตนเอง 

(Statement of Purpose) 1 หนา้ A4

8. ผู้สมัครตอ้งสง่แฟม้ประวัตผิลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร  ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้สมัคร

สร้างสรรคข์ึ้นมาดว้ยตนเอง ที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ (Media Art – 

Media Design) และ/หรือ งานสร้างสรรค ์(Creative Project)

การพจิารณาคดัเลอืก

     คณะกรรมการจะพจิารณาคดัเลอืกผู้สมัครเป็นรายบุคคล ดังนั้นขอ้มูลในเชงิปริมาณและเชงิ

คณุภาพของผู้สมัครมผีลตอ่การพจิารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรมคีวามพร้อมทางดา้น

จติใจ มสีมาธ ิมคีวามสามารถและความพร้อมที่จะน าเสนอตนเองตอ่คณะกรรมการคดัเลอืก 

บุคคลผู้พกิารที่ตอ้งการเขา้ศกึษาใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของคณะกรรมการสอบคดัเลอืกเทา่นั้น 

คณะกรรมการจะพจิารณาจากความสามารถในการเรียนรู้และไมก่ระทบตอ่การศกึษา

ภาคปฏบิัตกิาร

00410307208 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 5 30,000

และการออกแบบสื่อ ประเภทศลิป์ 2. ผู้สมัครตอ้งเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถทางดา้นสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อแขนงใด

แขนงหนึ่ง ดังนี้

    - 3D แอนเิมชั่น (3D Animation)

    - การออกแบบเว็บไซต ์สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space)

    - การออกแบบสื่อ (Media Design)

    - สื่อศลิปะ (Media Arts)

    - ชา่งกล

    - สื่ออเิล็กทรอนกิสห์รือเคร่ืองมอืกลไก

3. เป็นผู้ที่มคีวามสนใจและใสใ่จเกี่ยวกบัสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

4. มบีุคลกิภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้น าหรือสง่เสริมกจิกรรมทางดา้นสื่อศลิปะและการ

ออกแบบสื่อ

5. เป็นผู้ที่มอุีปนสิัยในการแสดงออกในเชงิสร้างสรรค์

6. ผู้สมัครตอ้งสง่ใบสมัคร (Application Form) ที่มขีอ้มูลครบถว้นเทา่นั้น

7. ผู้สมัครตอ้งสง่ประวัตบิุคคล (Curriculum Vitae) ที่ระบุความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ 

(Hardware / Software) ที่เกี่ยวขอ้งกบัแขนงวชิาตา่งๆ ที่สนใจ ดังตอ่ไปนี้

    - 3D แอนเิมชั่น (3D Animation)

    - การออกแบบเว็บไซต ์สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space)

    - การออกแบบสื่อ (Media Design)

    - สื่อศลิปะ (Media Arts) พร้อมทั้งบรรยายทัศนคตติอ่การท างานศลิปะของตนเอง 

(Statement of Purpose) 1 หนา้ A4

8. ผู้สมัครตอ้งสง่แฟม้ประวัตผิลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร   ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้สมัคร

สร้างสรรคข์ึ้นมาดว้ยตนเอง ที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ (Media Art – 

Media Design) และ/หรือ งานสร้างสรรค ์(Creative Project)

การพจิารณาคดัเลอืก

     คณะกรรมการจะพจิารณาคดัเลอืกผู้สมัครเป็นรายบุคคล ดังนั้นขอ้มูลในเชงิปริมาณและเชงิ

คณุภาพของผู้สมัครมผีลตอ่การพจิารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรมคีวามพร้อมทางดา้น

จติใจ มสีมาธ ิมคีวามสามารถและความพร้อมที่จะน าเสนอตนเองตอ่คณะกรรมการคดัเลอืก 

บุคคลผู้พกิารที่ตอ้งการเขา้ศกึษาใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของคณะกรรมการสอบคดัเลอืกเทา่นั้น 

คณะกรรมการจะพจิารณาจากความสามารถในการเรียนรู้และไมก่ระทบตอ่การศกึษา

ภาคปฏบิัตกิาร

00410308109 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสหศาสตร์ศลิป์ 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 15 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีชั้นป ี

1-2 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

3. ผู้สมัครจะตอ้งสง่แฟม้ประวัตผิลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรคข์ึ้นมาเอง 

ประกอบดว้ย

3.1 เรียงความเร่ือง สาขาวชิาสหศาสตร์ศลิปก์บัการพัฒนาเปา้หมายชวีติของทา่น ความยาว ไม่

นอ้ยกวา่ 1 หนา้กระดาษ A4 ดว้ยตัวพมิพข์นาดปกติ

3.2 ผลงานวาดเสน้ ขนาด A3 จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 ชิ้น (สง่เป็นผลงานจริงเทา่นั้น)โดยใหผู้้สมัคร

มอีสิระในการก าหนดหวัขอ้เร่ืองตามความสนใจ และเทคนคิตามความถนัด



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

3.3 ผลงานในลักษณะอื่นๆ (ใหส้ง่ในรูปแบบ digital file ไดแ้ก ่CD, DVD หรือ USB flash drive) 

เชน่

      - จติรกรรม (Painting)

      - ประตมิากรรม (Sculpture)

      - ภาพพมิพ ์(Printmaking)

      - สื่อผสม (Mixed Media)

      - ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

      - เสยีง (Sound)

      - การแสดง (Performance)

        ฯลฯ

4. สง่ (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไมค่นืใหผู้้สมัคร)

00410309111 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการดนตรี

และการแสดง

แนวทางในการจัดท าแฟม้สะสมผลงานที่น าเสนอตอ่คณะกรรมการคดัเลอืก ควรมรีายละเอยีด 

ดังตอ่ไปนี้

12 15,000

1. ประวัตแิละความสามารถที่โดดเดน่ของผู้สมัคร

2. ผลงานและรางวัลที่เคยไดรั้บในระดับทอ้งถิ่น ระดับชาต ิและระดับนานาชาติ

3. แฟม้สะสมผลงานแสดงใหเ้หน็ถงึความรู้ความสามารถดา้นศลิปะการดนตรีและการแสดง

พื้นบา้น และมกีารสร้างสรรคท์างดนตรี และ/หรือ การแสดง บนพื้นฐานของวัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่

ความเป็นสากลอย่างตอ่เนื่อง โดยผู้สมัครแสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการท างานทั้งเบื้องหนา้และ

เบื้องหลัง

4. ผลงานและกจิกรรมที่บง่บอกการเป็นผู้น าหรือสง่เสริมกจิกรรมทางดา้นศลิปะการดนตรีและ

การแสดง

5. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

     หมายเหตุ พจิารณาแฟม้สะสมผลงาน (portfolio) ร่วมกบัการสัมภาษณ์และแสดงทักษะดา้น

ศลิปะ การดนตรีและการแสดง

00410401101 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ 

ประเภทวทิย์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

15 15,000

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. GPA 3.00 ตอ้งเคยเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาภูมศิาสตร์ หรอื

5. GPA ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ตอ้งเป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแขง่ขันหรือผ่านการอบรม ภูมศิาสตร์

โอลมิปกิวชิาการ (ในระดับภูมภิาค-ระดับประเทศ) และ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

6. ไมเ่ป็นผู้พกิาร (ทุกประเภท) และตาบอดส ีเนื่องจากกระบวนวชิาในหลักสูตรมกีารฝึกปฏบิัติ

ทั้งในหอ้งปฏบิัตกิารและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคตอ่ผู้เรียนและมกีระบวนวชิาฝึกปฏบิัติ

ที่ท าใหผู้้เรียนเสี่ยงตอ่การไดรั้บอันตรายจากเคร่ืองมอือุปกรณ์ตา่ง ๆ

7. สง่เรียงความในหวัขอ้  ภูมศิาสตร์กบัการพัฒนาประเทศ  ที่เขยีนดว้ยลายมอืของนักเรียน 

ความยาว 2 หนา้กระดาษ A4

00410403103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยา

และมานุษยวทิยา / สังคมศาสตร์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

5 15,000

เพื่อสังคม ประเภทวทิย์ 2. ผลการเรียนในกลุ่มวชิาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา รวม 4 เทอม ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

องคป์ระกอบการท า portfolio ประกอบดว้ย (สง่พร้อมใบสมัคร)

1. ประวัตชิวีติตนเองและเหตุผลที่เลอืกเรียนสาขานี้ 1 หนา้กระดาษ A4

2. จดหมายรับรองจากผู้เกี่ยวขอ้งที่ไปท ากจิกรรมเพื่อสังคม หรือใบประกาศ

3. ภาพและรายละเอยีดการท ากจิกรรมเพื่อสังคมสาธารณะที่ผ่านมาทั้งในและนอกโรงเรียน

4. เขยีนเรียงความขนาดสั้น 2 หนา้กระดาษ A4 ในหวัขอ้ สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาในความ

เขา้ใจของขา้พเจา้

00410403203 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยา

และมานุษยวทิยา / สังคมศาสตร์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

5 15,000

เพื่อสังคม ประเภทศลิป์ 2. ผลการเรียนในกลุ่มวชิาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา รวม 4 เทอม ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

องคป์ระกอบการท า portfolio ประกอบดว้ย (สง่พร้อมใบสมัคร)

1. ประวัตชิวีติตนเองและเหตุผลที่เลอืกเรียนสาขานี้ 1 หนา้กระดาษ A4

2. จดหมายรับรองจากผู้เกี่ยวขอ้งที่ไปท ากจิกรรมเพื่อสังคม หรือใบประกาศ

3. ภาพและรายละเอยีดการท ากจิกรรมเพื่อสังคมสาธารณะที่ผ่านมาทั้งในและนอกโรงเรียน

4. เขยีนเรียงความขนาดสั้น 2 หนา้กระดาษ A4 ในหวัขอ้ สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาในความ

เขา้ใจของขา้พเจา้

00410601101 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธา / รับนักเรียนที่มคีวามรู้

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

2 16,000

ความสามารถ ทักษะฯ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ของการ

ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์

00410602102 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา 1. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น 9 16,000

วศิวกรรมไฟฟา้ / รับนักเรียนที่มคีวามรู้ 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

 ความสามารถ ทักษะฯ 3. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัลจากการเขา้ร่วมแขง่ขันความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ในระดับประเทศ 

เชน่ การแขง่ขันหุน่ยนต,์ การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แหง่

ประเทศไทย, การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศกึษา หรือ โครงการอื่นที่

เทยีบเทา่ หรือ ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมคา่ยโอลมิปกิวชิาการ ในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

ฟสิกิส ์คอมพวิเตอร์ หรือวชิาที่เกี่ยวขอ้ง และมผีลการเรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 -5 (4 เทอม)

 สายวทิยาศาสตร์ ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 และมผีลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ (แต่

ละกลุ่ม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 หรือ

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

00410603103 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม / รับนักเรียนที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

2 16,000

ความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410604104 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา 1. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น 12 16,000

วศิวกรรมอุตสาหการ / รับนักเรียนที่มี 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

ความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ 3. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลจากการเขา้ร่วมแขง่ขันความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เชน่

 การแขง่ขันหุน่ยนต,์ การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แหง่ประเทศ

ไทย, การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศกึษา หรือ โครงการอื่นที่เทยีบเทา่

 หรือ ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมคา่ยโอลมิปกิวชิาการ ในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ฟสิกิส ์

คอมพวิเตอร์ หรือวชิาที่เกี่ยวขอ้ง หรือ มผีลงานที่แสดงแนวคดิเกี่ยวกบัการออกแบบผลติภัณฑ ์

หรือการออกแบบกระบวนการผลติ หรือ การออกแบบระบบควบคมุการผลติอัตโนมัต ิหรือ การ

ออกแบบระบบการบริหารโซอุ่ปทาน และมผีลการเรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 -5 (4 เทอม) 

สายวทิยาศาสตร์ ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 และมผีลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ (แต่

ละกลุ่ม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 หรอื

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

00410605105 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา 1. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น 7 16,000

วศิวกรรมเคร่ืองกล / รับนักเรียนที่มี 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

ความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ 3. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลจากการเขา้ร่วมแขง่ขันความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เชน่

 การแขง่ขันหุน่ยนต,์ การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แหง่ประเทศ

ไทย, การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศกึษา หรือในระดับภูมภิาค เชน่ 

การแขง่ขันสิ่งประดษิฐ์รถขับเคลื่อนดว้ยพลังงานจากลูกโปง่ การแขง่ขันจรวดขับเคลื่อนดว้ย

พลังงานน้ า หรือ โครงการอื่นที่เทยีบเทา่ หรือ ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมคา่ยโอลมิปกิวชิาการ 

ในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ฟสิกิส ์คอมพวิเตอร์ หรือวชิาที่เกี่ยวขอ้ง และมผีลการเรียนในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4 -5 (4 เทอม) สายวทิยาศาสตร์ ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 และมผีลการเรียนกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 หรอื

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไมน่อ้ยกวา่ 2.50



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410606106 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา 1. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น 12 16,000

วศิวกรรมเหมอืงแร่ / ผลติวศิวกร 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เหมอืงแร่ตามความตอ้งการของ

ผู้ประกอบการ

3. เป็นผู้ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 จากโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดยีวกบัผู้ประกอบกจิการ

เหมอืงแร่ และมผีลการเรียนเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 3.25 และผ่านการรับรองพฤตกิรรมจาก

ผู้ประกอบการท าเหมอืงที่ใหก้ารสนับสนุน และผ่านกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ท านุบ ารุงศาสนา

และกจิกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ร่วมกบัโรงเรียน ชุมชนหรือเหมอืง ทั้งนี้กจิกรรมดังกลา่วตอ้งผ่าน

การรับรองทุกคร้ัง และตอ้งน าเสนอบทความเพื่อแสดงถงึความเขา้ใจในอาชพีวศิวกรเหมอืงแร่

และเหตุใดประสงคจ์ะเป็นวศิวกรเหมอืงแร่ หรือ

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

00410608108 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา 1. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น 12 16,000

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ / รับนักเรียนที่มี 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

อัจฉริยะภาพทางคอมพวิเตอร์ 3. มผีลการเรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และมัธยมศกึษาปทีี่ 5 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 2.75 และ

 มผีลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ วชิาฟสิกิส ์ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 ไมน่อ้ยกวา่ 

3.00 ในแตล่ะชั้นป ีหรือ

4. ผู้ที่ส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 กอ่นปกีารศกึษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมผีลการ

เรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4,5 และ 6 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 2.75 และ มผีลการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ วชิาฟสิกิส ์ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4, 5 และ 6 ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 ในแตล่ะชั้นป ีและ

5. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแขง่ขันโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แหง่

ประเทศไทย (NSC) หรือ

6. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัล (ระดับประเทศ) การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์และวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการ

อื่นที่เทยีบเทา่ หรือ

7. เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพวิเตอร์โอลมิปกิที่ผ่านเขา้คา่ย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 

หรือ

8. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัลจากการแขง่ขันวชิาการในระดับเดยีวกนักบัในขอ้ 3-5 ตามดุลยพนิจิของ

คณะกรรมการคดัเลอืก โดยสามารถสอบถามขอ้มูลการแขง่ขันที่เทยีบเทา่ ทาง E-mail : 

cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท ์053-942023 หรือ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

9. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

00410671110 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา 1. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น 5 อยู่ระหวา่งการพจิารณา

วศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

หลักสูตรนานาชาต ิ/ รับนักเรียนที่มี

อัจฉริยะภาพทางคอมพวิเตอร์

3. มผีลการเรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และมัธยมศกึษาปทีี่ 5 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 2.75 และ

 มผีลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ วชิาฟสิกิส ์ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 ไมน่อ้ยกวา่ 

3.00 ในแตล่ะชั้นป ีหรือ

4. ผู้ที่ส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 กอ่นปกีารศกึษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมผีลการ

เรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4,5 และ 6 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 2.75 และ มผีลการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ วชิาฟสิกิส ์ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4, 5 และ 6 ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 ในแตล่ะชั้นป ีและ

5. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแขง่ขันโครงการแขง่ขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพวิเตอร์แหง่ประเทศไทย (NSC) หรือ

6. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัล (ระดับประเทศ) ในการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์และวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการ

อื่นที่เทยีบเทา่ หรือ

7. เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพวิเตอร์โอลมิปกิที่ผ่านเขา้คา่ย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 

หรือ

8. เป็นผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกในเกณฑ ์ดเีดน่ และ ด ีจากการทดสอบวัดความสามารถทางดา้นไอที

 (ISNE Proficiency Test) หรือ

9. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัลจากการแขง่ขันวชิาการในระดับที่เทยีบเทา่กนั กบัในขอ้ 3-5 ตามดุลย

พนิจิของคณะกรรมการคดัเลอืก โดยสามารถสอบถามขอ้มูลการแขง่ขันที่เทยีบเทา่ ทาง E-mail

 : cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท ์053-942023 หรือ

10. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลในโครงการ “คา่ยเพาะตน้กลา้พลังงาน สร้างคณุคา่เยาวชน” ของการไฟฟา้

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และไดรั้บการเสนอชื่อจาก กฟผ. ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไมน่อ้ยกวา่ 2.50



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410671210 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

ระบบสารสนเทศและเครือขา่ย

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ สายวทิยาศาสตร์ โดยมผีลการ

เรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 หรือเทยีบเทา่ (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ของแตล่ะชั้นป ี หรอื

5 อยู่ระหวา่งการพจิารณา

 หลักสูตรนานาชาต ิ/ รับนักเรียนที่มี

ความรู้ฯ ทางดา้นภาษาอังกฤษ

2. ส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่  ในปกีารศกึษากอ่นหนา้ปกีารศกึษาที่จะ

สมัครเขา้ศกึษา โดยมผีลการเรียนในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-6 ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ของแตล่ะชั้นป ี

และมผีลการเรียนวชิาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-6 รวมเฉลี่ยแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3.00  

หรอื

3. หากเป็นผู้สมัครศกึษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาตทิี่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นหลัก ตอ้งมผีลการเรียน

เทยีบเทา่ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-6 ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ของแตล่ะชั้นปี

4. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

5. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

6. เป็นผู้ที่สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษไดด้ี

00410601201 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธา / รับนักเรียนผู้มผีลการ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

10 16,000

เรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410602202 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟา้ / รับนักเรียนผู้มผีลการ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

5 16,000

เรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป

  (ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410603203 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม / รับนักเรียนผู้มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

10 16,000

ผลการเรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410604204 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ / รับนักเรียนผู้มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

15 16,000

ผลการเรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410605205 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา

วศิวกรรมเคร่ืองกล / รับนักเรียนผู้มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

25 16,000

ผลการเรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410606206 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

เหมอืงแร่ / รับนักเรียนผู้มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

5 16,000

ผลการเรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410608208 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

คอมพวิเตอร์ / รับนักเรียน

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

5 16,000

ผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410671310 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

ระบบสารสนเทศและ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25

2 อยู่ระหวา่งการพจิารณา

เครือขา่ย หลักสูตรนานาชาต ิ/ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กนั 3 ป ีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื

5. มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (แตล่ะกลุ่ม) ไมน่อ้ย

กวา่ 3.25

6. เป็นผู้ที่มตี าแหนง่เปอร์เซน็ไทลข์องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศกึษา ตั้งแต ่98 ขึ้นไป 

(ค านวณจากนักเรียนสายวทิยาศาสตร์)



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

7. ตอ้งมเีรียงความเพื่อแสดงแนวคดิและความตั้งใจที่จะปฏบิัตติัวเป็นวศิวกรที่ด ีโดยมคีวามยาว

ไมเ่กนิ 2 หนา้ กระดาษขนาด A 4

8. ถา้มผีลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรม ใหแ้นบขอ้มูลเพิ่มเตมิ

00410802102 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน

 สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่  โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

20 16,000

 ผู้มอัีจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์เกษตร 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แตล่ะกลุ่มไม่

นอ้ยกวา่ 3.00

4. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลจากการประกวดโครงงานดา้นวทิยาศาสตร์ระดับภาคขึ้นไป ในระดับชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยมหีลักฐานแสดงอย่างชัดเจนจากหนว่ยงาน

5. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410901101 คณะทันตแพทยศาสตร์ / หมอฟันคนดี 1. คณุสมบัตทิั่วไป 5 20,000

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา

1.3 เป็นผู้ที่มคีวามประพฤตเิรียบร้อย และรับรองตอ่มหาวทิยาลัยไดว้า่ จะตั้งใจศกึษาเลา่เรียน 

เต็มความสามารถ และจะปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคบัของมหาวทิยาลัยที่มอียู่แลว้ หรือที่ จะมี

ตอ่ไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 ตอ้งเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย

1.5 ไมเ่คยมปีระวัตเิป็นผู้ที่ถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าผิดทางกฎหมายใดๆ หรือร่วมกระท า 

ทุจริตในการสอบ เพื่อสมัครเขา้ศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา ตลอดเวลาที่ผ่านมา

2. คณุสมบัตดิา้นสุขภาพของคณะ/สาขาวชิา

ผู้สมัครเขา้ศกึษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ จะตอ้งมคีณุสมบัตทิางดา้นสุขภาพ ดังตอ่ไปนี้

2.1 เป็นผู้ที่มร่ีางกายแข็งแรง โดยไมเ่ป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา และการ 

ประกอบวชิาชพีทันตกรรม

2.2 ผู้สมัครเขา้ศกึษาตอ้งมสีุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค หรือความพกิารที่เป็นอุปสรรค 

ตอ่การศกึษา และการประกอบวชิาชพีทันตกรรม ดังนี้ 

2.2.1 มคีวามพกิารทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การ ปฏบิัตงิาน และการ

ประกอบวชิาชพีทันตกรรม เชน่ ตาบอด เป็นใบ ้หรือ หหูนวกทั้งสองขา้ง มคีวามพกิารของนิ้วมอื

 มอืแขน ขา จนเป็นอุปสรรค ตอ่การศกึษาและท างาน หรือภาวะพกิารอื่นใดซึ่งมไิดร้ะบุไวใ้น

ระเบยีบนี้ที่ คณะกรรมการสอบคดัเลอืกในระดับคณะหรือที่ไดรั้บการแตง่ตั้งโดย คณะฯ เหน็วา่

เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

2.2.2 มปีัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอ่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น เชน่ โรคจติ 

(Psychotic Disorders) กลุ่มอาการออทสิซมึ (Autistic Spectrum) โรคอารมณ์ผิดปกต ิ(Mood 

Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลกิภาพผิดปกต ิ(Personality

 Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders 

รวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคตอ่ การศกึษา การปฏบิัตงิาน และการประกอบ

วชิาชพีทันตกรรม

2.2.3 เป็นโรคตดิตอ่ในระยะตดิตอ่อันตราย ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่ผู้ปว่ย หรือ สง่ผลให้

เกดิความพกิารอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคตอ่ การศกึษา การปฏบิัตงิาน และการประกอบ

วชิาชพีทันตกรรม

2.2.4 เป็นโรคไมต่ดิตอ่ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา ที่อาจเกดิ อันตรายตอ่ตนเองตอ่

ผู้ปว่ย และการประกอบวชิาชพีทันตกรรม เชน่ 

- โรคลมชักที่ยังไมส่ามารถควบคมุได ้(โรคลมชักที่ไมม่อีาการชักมาแลว้ อย่างนอ้ย 3 ป ีโดยมี

การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถอืเป็นโรคลมชักที่ ควบคมุได)้ 

- โรคหวัใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคตอ่การเรียนและการประกอบ วชิาชพี โรคภาวะความ

ดันโลหติ ผิดปกตใินระดับรุนแรงและมภีาวะ แทรกซอ้นจนท าใหเ้กดิพยาธสิภาพตอ่อวัยวะอย่าง

ถาวร 

- ภาวะไตวายเร้ือรัง 

- โรคตดิสารเสพตดิใหโ้ทษ 

- โรค หรือภาวะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือกรรมการ ตรวจร่างกายเหน็วา่เป็น

อุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน และการ ประกอบวชิาชพีทันตกรรม

2.2.5 มคีวามผิดปกตใินการเหน็ภาพ โดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

- ไมม่ภีาวะตาบอดสรีะดับรุนแรง หรือภาวะตาพร่องสรีะดับรุนแรง โดย มผีลตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มเีสน้ตัดขวางมากกวา่หรือ เทา่กบั 10 เสน้ ตามแนวทางการ

ตรวจตาบอดสขีองราชวทิยาลัยจักษุ แพทย์แหง่ประเทศไทย 

- ระดับการมองเหน็ในตาขา้งด ีนอ้ยกวา่ 6/12 หรือ 20/40 

       หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ผู้เขา้ศกึษาใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปดิขอ้มูล หรือแม้

ปรากฏเป็น ความเท็จ ขึ้นภายหลัง จะตอ้งถกูตัดสทิธิ์การเขา้ศกึษา

2. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกาย โดยหนว่ย สร้าง

เสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตรวจร่างกาย 



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

(2) การตรวจทางรังสขีองทรวงอก (CXR) 

(3) การตรวจตาบอดส ีการวัดระดับการมองเหน็ การมองเหน็ภาพสามมติิ

(4) การตรวจการตดิเชื้อและตรวจภูมติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบี

(5) การทดสอบทางจติวทิยา (MMPI)

3. การพจิารณาตัดสทิธิ์ผู้เขา้ศกึษาดว้ยเหตุผลคณุสมบัตดิา้นสุขภาพ ตอ้งด าเนนิการโดย 

คณะกรรมการซึ่งประกอบดว้ยเสยีงสว่นใหญข่องกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คนซึ่ง ไดรั้บ

การแตง่ตั้งจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ผลการพจิารณาถอื เป็นที่สิ้นสุด

คณุสมบัตเิฉพาะ

1. ส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ ไมเ่กนิ 2 ป ีหรือก าลังศกึษาชั้น 

มัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่

2. ตอ้งเป็นผู้ที่ไดรั้บการยกย่องดา้นคณุธรรม จริยธรรม หรือท าความด ีท าประโยชนใ์หก้บัสังคม

ในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมหีลักฐานเกยีรตบิัตร, ถว้ยรางวัล หรือประกาศนยีบัตร รับรอง ชัดเจน

 ที่สามารถเป็นหลักฐานยืนยันวา่เป็นการยกย่องในระดับจังหวัดขึ้นไป

    ทั้งนี้การเขา้ฝึกอบรมดา้นคณุธรรม จริยธรรม ตา่งๆ ไมถ่อืวา่ถกูตอ้งตามคณุสมบัตเิฉพาะ 

3. กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 จะตอ้งมคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 5 ภาคเรียน จาก 

มัธยมศกึษาปทีี่ 4, ปทีี่ 5 และ ปทีี่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ไมต่่ ากวา่ 3.75 

4. กรณีส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษามาแลว้ จะตอ้งมคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 6 ภาค 

การศกึษาไมต่่ ากวา่ 3.75

5. ตอ้งเป็นผู้มคีวามรู้โดดเดน่ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานการสอบความรู้ 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ป ีดังนี้

- คะแนนสอบ TOEFL paper มากกวา่หรือเทา่กบั 550 หรือ

- คะแนนสอบ TOEFL iBT มากกวา่หรือเทา่กบั 75 หรือ

- คะแนนสอบ IELTS มากกวา่หรือเทา่กบั 6

- คะแนนสอบ CMU-eTEGs มากกวา่หรือเทา่กบั 75

2. การคดัเลอืก

2.1 ผู้สมัครตอ้งมคีณุสมบัตทิั่วไปตามที่ก าหนด และมคีณุสมบัตเิฉพาะตามประกาศ

2.2 พจิารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครเลอืก โครงการ/คณะ/สาขา ที่

ประสงคจ์ะเขา้ศกึษาเพยีง 1 สาขาวชิาเทา่นั้น
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2.3 น าหลักฐานแสดงการยกย่องทางดา้นความด ีโดยใหแ้นบส าเนาเกยีรตบิัตร, ภาพถว้ยรางวัล

 หรือส าเนาประกาศนยีบัตรดา้นคณุธรรม จริยธรรม หรือท าความดทีี่มคีณุคา่สูงสุดใน 

วจิารณญาณของทา่นมา 1 ใบ พร้อมรับรองวา่เป็นส าเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเอง 

ก ากบั พร้อมดว้ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษ และแฟม้ สะสม

ผลงาน (Portfolio) มาพจิารณาผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ โดยจะพจิารณาเฉพาะผู้ที่ ตรงตาม

เงื่อนไข และมคีณุสมบัตติามเกณฑใ์นล าดับตน้ๆ ไมเ่กนิ 15 คน 

2.4 คณะฯ พจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร ผลงาน/หลักฐานอันประจักษ ์รวมทั้งผลการเรียนและ

 ความสามารถทางดา้นภาษา โดยคณะกรรมการคดัเลอืกประจ าโครงการ

2.5 คณะฯ ประกาศผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์

2.6 ผู้สอบสัมภาษณ์ตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพตามที่ก าหนด เพื่อประกอบผลการสัมภาษณ์ 

2.7 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือทดสอบทางวชิาการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัทักษะ 

ทางวชิาชพีตามที่คณะเหน็สมควร

2.8 การพจิารณาและตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

3. เกณฑก์ารตัดสนิ

ภายหลังการสัมภาษณ์ คณะกรรมการจะพจิารณาจากคณุสมบัตทิุกประการขา้งตน้ 

ประกอบการสัมภาษณ์ เจตคต ิและ/หรือ การทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพี เพื่อคดัเลอืก

จาก นักเรียนทุกโรงเรียนทั้งประเทศเป็นจ านวน 5 คน

4. ขอ้ก าหนดของผู้ส าเร็จการศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร์

4.1 หลังจากส าเร็จการศกึษาแลว้ จะตอ้งเขา้รับราชการ หรือท างานตามค าสั่งคณะกรรมการ 

พจิารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญา การเขา้รับราชการไมน่อ้ยกวา่ 3 ปตีดิตอ่กนั

4.2 หากไมยิ่นยอมเขา้รับราชการหรือท าการภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามค าสั่ง 

ดังกลา่วจะตอ้งชดใชเ้งนิใหแ้ก ่มหาวทิยาลัยเป็นจ านวนเงนิ 500,000.- บาท (หา้แสนบาทถว้น)

4.3 กรณีที่เขา้รับราชการชดใชไ้ปบา้งแตไ่มค่รบตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนเงนิที่จะตอ้ง 

ชดใชต้ามความใน ขอ้ 4.2 จะลดลงตามสว่นเฉลี่ยของระยะเวลาที่รับราชการไปบา้งแลว้ 4.4 

หากส าเร็จการศกึษาแลว้ ไมส่ามารถเขา้รับราชการ หรือท างานได ้เพราะขาดคณุสมบัต ิตาม

มาตรา 24 แหง่พระราชบัญญัตขิา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ตอ้งยินยอมชดใชเ้งนิ ใหแ้ก่

มหาวทิยาลัยเป็นจ านวนเงนิตามขอ้ 4.2 ภายใน 30 วัน นับแตว่ันประพฤตผิิดสัญญา

       หมายเหตุ  สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ หมายเลขโทรศัพท ์ 053-944427

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 เอกสารประกอบการพจิารณา

 หมอฟัน 01-2561      ,      หมอฟัน 02-2561



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411601101 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ / มผีลงานและความสามารถดเีดน่ทางดา้นวชิาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ตอ่ไปนี้ 00411601101 - 20,000

รับผู้มคีวามสามารถดเีดน่ทางดา้น

เศรษฐศาสตร์

1. มผีลงานเขา้ร่วมการแขง่ขันตอบปัญหากบัธนาคารแหง่ประเทศไทย ในรอบชงิแชมป์

ระดับประเทศไทย ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

00411601201 รับ 10 คน

2. มผีลงานเขา้ร่วมการแขง่ขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกฎุ โดยไดรั้บรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป 

ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

3. มผีลงานไดรั้บการคดัเลอืกเพื่อเขา้ร่วมการแขง่ขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดสง่ผู้แทน

ประเทศไทยไปแขง่ขันโอลมิปกิวชิาการระหวา่งประเทศ ของสถาบันสง่เสริมวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4. มผีลงานไดรั้บรางวัลทางวชิาการระดับชาตหิรือระดับชาตอิื่นๆ ตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการวชิาการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์

5. ผลงานและความสามารถดเีดน่ทางดา้นวชิาการ (ตามขอ้ 1 – 4) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่

เกนิ 3 ป ี(นับตั้งแต ่1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560)

6. ใหแ้นบประวัต ิผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางดา้นวชิาการมาพร้อมกบัใบสมัคร

00411601201 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์/ มผีลงานและความสามารถดเีดน่ทางดา้นวชิาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ตอ่ไปนี้ 00411601101 - 20,000

รับผู้มคีวามสามารถดเีดน่ทางดา้น

เศรษฐศาสตร์

1. มผีลงานเขา้ร่วมการแขง่ขันตอบปัญหากบัธนาคารแหง่ประเทศไทย ในรอบชงิแชมป์

ระดับประเทศไทย ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

 00411601201 รับ 10 คน

2. มผีลงานเขา้ร่วมการแขง่ขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกฎุ โดยไดรั้บรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป 

ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

3. มผีลงานไดรั้บการคดัเลอืกเพื่อเขา้ร่วมการแขง่ขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดสง่ผู้แทน

ประเทศไทยไปแขง่ขันโอลมิปกิวชิาการระหวา่งประเทศ ของสถาบันสง่เสริมวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4. มผีลงานไดรั้บรางวัลทางวชิาการระดับชาตหิรือระดับชาตอิื่นๆ ตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการวชิาการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์

5. ผลงานและความสามารถดเีดน่ทางดา้นวชิาการ (ตามขอ้ 1 – 4) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่

เกนิ 3 ป ี(นับตั้งแต ่1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560)

6. ใหแ้นบประวัต ิผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางดา้นวชิาการมาพร้อมกบัใบสมัคร

00411771103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิา คณุสมบัตทิั่วไป 5 65,000

การออกแบบเชงิบูรณาการสถาปัตยกรรม

แนวใหม ่หลักสูตรนานาชาต ิ4 ปี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาหรือเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ย

สะสมสุดทา้ยหรือเฉลี่ยสะสมใน 4 ภาคการศกึษาสุดทา้ย ไมน่อ้ยกวา่ 3.25  (หรือเทยีบเทา่ใน

ระบบสถานศกึษาจากตา่งประเทศที่มกีารรับรองจากหนว่ยงานการศกึษาของรัฐ)

2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

3. ผู้ผ่านการคดัเลอืกตอ้งเขา้รับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. ใหส้ง่แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบการสัมภาษณ์

คณุสมบัตเิฉพาะ

1. ผู้สมัครจะตอ้งมคีะแนนวชิาภาษาอังกฤษรวมเฉลี่ยใน 4 เทอมสุดทา้ย (กอ่นวันสมัคร) เทยีบ

แลว้ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมดในวชิานี้

2. แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) มเีงื่อนไขดังตอ่ไปนี้

2.1 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) ตอ้งมจี านวนไมเ่กนิ 15 แผ่น ในกระดาษขนาด A4 และไมห่นา

เกนิกวา่ 10 มม . (สามารถใชไ้ดท้ั้งสองหนา้ในหนึ่งแผ่น และสามารถวางแฟม้ไดท้ั้งแนวตั้งหรือ

แนวนอน)

2.2 เนื้อหาภายในแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) จะตอ้งประกอบไปดว้ยงานวาดเสน้ งานศลิปะ

และงานในรูปแบบความคดิสร้างสรรคอ์ื่นๆ

2.3 ผลงานทั้งหมดที่อยู่ในแฟม้ผลงานจะตอ้งเป็นผลงานที่ผู้สมัครจัดท าขึ้นดว้ยตัวเองเทา่นั้น ใน

กรณีที่พบวา่เป็นงานที่มผู้ีอื่นชว่ยแตง่เตมิแกไ้ข งานชิ้นนั้นจะไมถ่กูพจิารณาคะแนนใดใด

2.4 ในกรณีที่พบวา่มกีารน าผลงานผู้อื่นมารวมอยู่ในแฟม้สะสมผลงาน ไมไ่ดท้ าขึ้นดว้ยตนเอง 

ถอืวา่เป็นการทุจริตและผู้สมัครจะถกูตัดสทิธิ์ในการพจิารณาคะแนนในสว่นของแฟม้สะสมผลงาน

2.5 ใหแ้นบประกอบแฟม้สะสมผลงานดว้ยจดหมายรับรอง (Letter of Reference) จากอาจารย์

ประจ าชั้นหรืออาจารย์ทางศลิปะ ที่รับรองผลงานและทักษะความสามารถของผู้สมัคร ในจ านวน

ไมเ่กนิ 2 แผ่นกระดาษขนาด A4 (ใชไ้ดท้ั้งสองหนา้ของกระดาษหนึ่งแผ่น)

3. จดหมายแสดงความตั้งใจในการศกึษาตอ่ (Statement of Purpose) จ านวนไมเ่กนิ 2 

แผ่นกระดาษขนาด A4 (ใชไ้ดท้ั้งสองหนา้ของกระดาษหนึ่งแผ่น)

4. เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการคดัเลอืก ประกอบไปดว้ย

4.1 เกรดคะแนนเฉลี่ยสะสม คดิเป็นร้อยละ 30 

4.2 คะแนนวชิาภาษาอังกฤษเฉลี่ย 4 เทอมสุดทา้ย คดิเป็นร้อยละ 25

4.3 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมหนังสอืรับรอง (Letter of Reference) คดิเป็นร้อยละ 25

4.4 จดหมายแสดงความตั้งใจในการศกึษาตอ่ (Statement of Purpose) คดิเป็นร้อยละ 5 

4.4 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คดิเป็นร้อยละ 15

00411801101 คณะการสื่อสารมวลชน / ผู้มคีวาม 

สามารถพเิศษทางการสื่อสารมวลชน

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

13 20,000

2. เป็นผู้มคีวามสามารถพเิศษและมผีลงานการน าเสนอดา้นการสื่อสารมวลชนในดา้นใดดา้น

หนึ่งตั้งแตร่ะดับจังหวัด ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิดังนี้.-



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

2.1 สื่อสารการตลาด มปีระสบการณ์และผลงานการผลติสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ์หรือ

สื่อสารการตลาด

2.2 วารสารศาสตร์ มปีระสบการณ์และผลงานการผลติขา่วหรือสารคดี

2.3 ศลิปะการละครและสื่อสารบันเทงิ มปีระสบการณ์และผลงานดา้นการแสดงหรือการผลติ

เนื้อหาบันเทงิ

2.4 มคีวามสามารถพเิศษดา้นอื่นๆ เชน่ การพูด การเขยีน การถา่ยภาพ การใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร์ในดา้นการออกแบบหรือผลติสื่อ เป็นตน้

3. เป็นผู้ที่ไดรั้บการเสนอชื่อจากโรงเรียน แหง่ละไมเ่กนิ 3 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อ

นักเรียนในโครงการนี้เกนิกวา่ที่ก าหนด คณะฯ จะไมรั่บพจิารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกลา่ว)

4. นักเรียนสง่แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร ที่มอีาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และให้

โรงเรียนออกหนังสอืสง่ชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ การคดัเลอืก

1). พจิารณาจากผลการเรียน (20 %)

2). พจิารณาจากแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถงึความสามารถพเิศษดา้นการ

สื่อสารมวลชนอย่างตอ่เนื่อง ค านงึถงึความส าคญัในบทบาทที่เขา้ร่วมโครงการ โดยพจิารณา

คณุคา่ของผลงานที่เผยแพร่ในระดับจังหวัด ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิ(80 %) สทิธิ

ประโยชนท์ี่จะไดรั้บ คณะการสื่อสารมวลชนจะพจิารณามอบทุนการศกึษาใหแ้กผู้่ผ่านการ

คดัเลอืกโครงการ โดยมสีทิธิ์ไดรั้บคดัเลอืกใหไ้ดรั้บทุนการศกึษาตลอดหลักสูตร จ านวน 1 ทุน ปี

การศกึษาละ 20,000.-บาท สทิธปิระโยชนน์ี้จะถกูยกเลกิในปถีดัไป หากมผีลการเรียนเกรด

เฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 3.50 ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะฯ

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 เอกสารประกอบการพจิารณา

00411902402 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.75

5 15,000

นักรัฐประศาสนศาสตร์ชา้งเผือก 2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศกึษาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4 เทอม รวมกนัไมน่อ้ย

กวา่ 3.50

4. มแีฟม้สะสมผลงานกจิกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาทางวชิาการ (Portfolio) 

ระดับจังหวัดขึ้นไป ไดแ้ก ่รางวัลกลา่วสุนทรพจน ์หรือการแขง่ขันตอบปัญหา หรือการโตว้าท ี

(สง่พร้อมใบสมัคร)

5. มผีลคะแนนสอบ TOEIC ไมต่่ ากวา่ 400 คะแนน หรือเทยีบเทา่ โดยผลการสอบมอีายุไมเ่กนิ 2

 ป ีจนถงึวันสมัคร (สง่พร้อมใบสมัคร)



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411903103 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.75

17 15,000

2. ผู้สมัครตอ้งเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถระดับประเทศ โดยพจิารณาจากการชนะรางวัล

ระดับชาติ

3. เป็นผู้สมัครที่มโีอกาสไดไ้ปอยู่ตา่งประเทศอย่างนอ้ย 1 ปกีารศกึษาขึ้นไป (ไดรั้บทุนจากรัฐบาล

 หรือ องคก์รเอกชน หรือ สถาบันการศกึษา หรือ ทุนสว่นตัว และอื่นๆ)

4. มจีดหมายแนะน าตัวของผู้สมัคร เพื่อแสดงถงึวัตถปุระสงคแ์ละเจตนารมณ์ของผู้สมัคร 

(Motivation Letter) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไมเ่กนิ 3 หนา้กระดาษ A4

5. เป็นผู้มคีวามรู้ภาษาที่ 3 โดยใหแ้นบหลักฐานประกอบ

6. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00412001103 คณะนติศิาสตร์ / ผู้มคีวามสามารถ 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดย 10 15,000

ดเีดน่ดา้นภาษาอังกฤษ 1.1 มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.25 หรือ

1.2 เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหวา่งประเทศโดยอนุมัตจิากกระทรวงศกึษาธกิาร

2. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

3. มคีะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CMU-ETEG ไมน่อ้ยกวา่ 85 หรือ

4. TOEFL (IBT) ไมน่อ้ยกวา่ 75 หรือ

5. IELTS ไมน่อ้ยกวา่ 6.0 หรือ

6. CU-TEP ไมน่อ้ยกวา่ 85

00412001201 คณะนติศิาสตร์ / ผู้ไดรั้บรางวัลการตอบ

ปัญหากฎหมายระดับประเทศ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

10 15,000

2. เป็นผู้ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ หรือรองชนะเลศิอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลศิอันดับที่ 2 จากการ

แขง่ขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพ ีรอบชงิชนะเลศิ ระดับชั้นมัธยมศกึษา

ตอนปลาย จัดโดยส านักงานศาลยุตธิรรม

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00412101104 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภท

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

5 35,000

วทิย์ / สง่เสริมนักเรียนผู้ที่มคีวาม 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

สามารถพเิศษฯ ในการประกวดแขง่ขัน 3. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัลการแขง่ขันทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

หรือ ระดับนานาชาต ิใน 3 อันดับ ไดแ้ก ่รางวัลชนะเลศิ หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 หรือ 

รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 ดังตอ่ไปนี้ 

3.1 โครงการแขง่ขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แหง่ประเทศไทย (NSC) หรือ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

3.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ

3.3 โครงการประกวดผลงานดา้นศลิปะ หรือ แอนนเิมชัน หรือ เกม หรือ

3.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นแอนนเิมชันและเกม 

เทา่นั้น แนบมาพร้อมกบัใบสมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00412102102 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

5 33,000

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวทิย์ / 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

สง่เสริมนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ 

ในการประกวดแขง่ขัน

3. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัลการแขง่ขันทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

หรือ ระดับนานาชาต ิใน 3 อันดับ ไดแ้ก ่รางวัลชนะเลศิ หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 หรือ 

รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนบมาพร้อมกบัใบสมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00412171103 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

5 40,000

หลักสูตรนานาชาต ิประเภทวทิย์ / 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

สง่เสริมนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ 

ในการประกวดแขง่ขัน

3. เป็นผู้ที่ไดรั้บรางวัลการแขง่ขันทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

หรือ ระดับนานาชาต ิใน 3 อันดับ ไดแ้ก ่รางวัลชนะเลศิ หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 หรือ 

รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 ดังตอ่ไปนี้ 

3.1 โครงการแขง่ขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แหง่ประเทศไทย (NSC) หรือ

3.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ

3.3 โครงการแขง่ขันคอมพวิเตอร์ หรือ

3.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนบมาพร้อมกบัใบสมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00412101204 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์

 / รับนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.80 และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วชิา

วทิยาศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 2.80

10 35,000

พเิศษฯ (Gifted IT) 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. เรียนในหลักสูตรที่สง่เสริมความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัแอนนิ

เมชัน หรอืเกม ตามที่โรงเรียนไดก้ าหนดไว ้ไมน่อ้ยกวา่ 4 เทอม หรอื น าเสนอผลงานของ

นักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในเชงิประจักษ์

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นแอนนเิมชันและเกม เทา่นั้น แนบมาพร้อม

กบัใบสมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00412102202 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวทิย์ /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.80 และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วชิา

วทิยาศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 2.80

10 33,000

รับนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

(Gifted IT) 3. เรียนในหลักสูตรที่สง่เสริมความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้

ก าหนดไว ้ไมน่อ้ยกวา่ 4 เทอม หรอื น าเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และ

ศักยภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในเชงิประจักษ์

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกบัใบสมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00412171203 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลักสูตร

นานาชาต ิประเภทวทิย์ /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.80 และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วชิา

วทิยาศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 2.80

5 40,000

 รับนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

 (Gifted IT) 3. เรียนในหลักสูตรที่สง่เสริมความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้

ก าหนดไว ้ไมน่อ้ยกวา่ 4 เทอม หรอื น าเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และ

ศักยภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในเชงิประจักษ์

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกบัใบสมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

รอบท่ี 1/1  การรับนกัเรยีนท่ีมผีลการเรยีนดี

00410701101 คณะแพทยศาสตร์ / รับนักเรียนที่มี 1. คณุสมบัตผู้ิสมัคร 10 20,000

ผลการเรียนด ีโครงการเรียนดโีอลมิปกิ 1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 ที่ศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร พุทธศักราช 2551

 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย

1.2 มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 3.75

1.3 มคีา่ล าดับขั้นเฉลี่ยในแตล่ะกลุ่มวชิา ไดแ้ก ่ชวีวทิยา เคม ีฟสิกิส ์คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 รวมกนัทั้งที่เป็นวชิาพื้นฐานและวชิาเพิ่มเตมิ เฉลี่ย

แตล่ะกลุ่มวชิาไมน่อ้ยกวา่ 3.50

1.4 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม สอวน.คา่ย 2 และไดเ้ป็นตัวแทนศูนย์ในการเขา้สอบแขง่ขันโอลมิปกิ

วชิาการระดับชาต ิ

หรือเป็นผู้ที่ผ่านการแขง่ขันคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โอลมิปกิแหง่ประเทศไทย (สอบแขง่ขัน

รอบที่ 1) และไดรั้บการคดัเลอืกเขา้แขง่ขันรอบที่ 2 ของ สสวท. ตามสาขาที่ก าหนดไดแ้ก ่

ชวีวทิยา เคม ีฟสิกิส ์และ คณิตศาสตร์

1.5 มผีลงาน (portfolio) ที่แสดงถงึศักยภาพทางดา้นนวัตกรรมหรือวจิัยตั้งแตป่ ีพ.ศ.2558 – 

ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษข์องผลงานนั้นๆ ไมเ่กนิคนละ 1 ผลงาน ตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด

1.6 มผีลงาน (portfolio) ที่แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีแพทย์ตั้งแตป่ ีพ.ศ.2558 – 

ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษข์องผลงานนั้นๆ ไมเ่กนิคนละ 1 ผลงาน ตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด

2. การคดัเลอืก

คณะฯ พจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร ผลงานและหลักฐานเป็นที่ประจักษท์ี่แสดงถงึการเรียนด ี

และ/หรือความสามารถเชงิวชิาการ และอื่นๆ ตามที่ก าหนด

      คณุสมบัตเิฉพาะ  ส าหรับผู้สมัครเขา้ศกึษาคณะ/ประเภทสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ตาม

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) ฉบับ พ.ศ.2559 ดังนี้

1. ตอ้งมคีณุสมบัตทิี่จะปฏบิัตงิานในสว่นราชการหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ของรัฐได ้หลังจากจบ

การศกึษาแลว้

โดยตอ้งสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดยีว หรือสัญญาปลายเปดิกบัรัฐบาล ตามระเบยีบและ

เงื่อนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลัย 



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

2. ผู้สมัครเขา้ศกึษาสาขาแพทยศาสตร์ จะตอ้งมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรคหรือความพกิารอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิานและการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 มปีัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอ่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น เชน่ โรคจติ 

(Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกต(ิMood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic

 Disorders)โรคบุคลกิภาพผิดปกติ(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality 

Disorders หรือ Borderline Personality Disordersรวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรค

ตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

    2.2 เป็นโรคตดิตอ่ในระยะตดิตอ่อันตราย ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่ผู้ปว่ย หรือสง่ผลให้

เกดิความพกิารอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวช

กรรม 

    2.3 เป็นโรคไมต่ดิตอ่หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่

ผู้ปว่ย การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

    2.4 มคีวามพกิารทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม 

    2.5 มคีวามผิดปกตใินการเหน็ภาพ โดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้

         2.5.1 ตาบอดสทีี่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพี

         2.5.2 ตาบอดทั้งสองขา้ง 

         2.5.3 ระดับการมองเหน็ในตาขา้งที่ด ีหลังจากไดรั้บการแกไ้ขแลว้แย่กวา่ 6/12 หรือ 

20/40 

    2.6 มคีวามผิดปกตใินการไดยิ้น โดยมรีะดับการไดยิ้นของหขูา้งที่ดกีวา่เฉลี่ยที่ความถี่ 

500-2,000 เฮิรตซ ์สูงกวา่ 40 เดซเิบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech 

discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกตขิองประสาทและเซลลป์ระสาทการ

ไดยิ้น (sensory neural hearing loss) 

    2.7 โรคหรือความพกิารอื่น ๆ ทั้งที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้และไมไ่ดร้ะบุไว ้ที่คณะกรรมการแพทย์

ผู้ตรวจร่างกายและคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์ เหน็วา่เป็นอุปสรรคตอ่

การศกึษา การปฏบิัตงิาน

*** กรณีที่จ านวนรับไมค่รบหลังจาก Clearing house ในรอบที่ 1/1   คณะแพทยศาสตร์

จะด าเนนิการคดัเลอืกเพิ่มเตมิในรอบที่ 1/2 เพื่อใหจ้ านวนครบตามแผน ***

        หมายเหตุ  สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ หมายเลขโทรศัพท ์ 053-935262



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 เอกสารประกอบการพจิารณา

 แบบ รด.พบ.01/2561

 แบบ รด.พบ.02/2561

00410701201 คณะแพทยศาสตร์ / รับนักเรียนที่มี 1. คณุสมบัตผู้ิสมัคร 45 20,000

ผลการเรียนด ีโครงการเรียนดอัีงกฤษ 

(โรงเรียนไทย)

1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 ที่ศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร พุทธศักราช 2551

 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย

1.2 มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 3.75

1.3 มคีา่ล าดับขั้นเฉลี่ยในแตล่ะกลุ่มวชิาไดแ้ก ่ชวีวทิยา เคม ีฟสิกิส ์และคณิตศาสตร์ ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 รวมกนั ทั้งที่เป็นวชิาพื้นฐานและเพิ่มเตมิ เฉลี่ยแตล่ะกลุ่มวชิาไมน่อ้ย

กวา่ 3.50

1.4 เป็นผู้ที่มคีวามโดดเดน่ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ป ี(นับถงึวันสุดทา้ยที่รับสมัคร)

 ดังนี้

1) ไดค้ะแนนสอบ TOEFL iBT มากกวา่หรือเทา่กบั 79 หรือ 

2) ไดค้ะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) มากกวา่หรือเทา่กบั 6.5 หรือ

3) มผีลการสอบภาษาอังกฤษที่เทยีบเทา่ขอ้ 1) และ 2) เชน่ CMU-eTEG มากกวา่หรือเทา่กบั 80,

 CU-TEP มากกวา่หรือเทา่กบั 80 

1.5 มผีลงาน (portfolio) ที่แสดงถงึศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อา่น เขยีน) ตั้งแตป่ ี

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษข์องผลงานนั้นๆ ไมเ่กนิคนละ 15 

ผลงาน ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด

1.6 มผีลงาน (portfolio) ที่แสดงถงึศักยภาพทางดา้นวชิาการตั้งแตป่ ีพ.ศ.2558 – ปัจจุบัน พร้อม

แสดงหลักฐานอัน เป็นที่ประจักษข์องผลงานนั้นๆ ไมเ่กนิคนละ 1 ผลงาน ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ

 ก าหนด

1.1 มผีลงาน (portfolio) ที่แสดงถงึศักยภาพทางดา้นนวัตกรรมหรือวจิัยตั้งแตป่ ีพ.ศ.2558 – 

ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษข์องผลงานนั้นๆ ไมเ่กนิคนละ 1 ผลงาน ตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1.2 มผีลงาน (portfolio) ที่แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีแพทย์ตั้งแตป่ ีพ.ศ.2558 – 

ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษข์องผลงานนั้นๆ ไมเ่กนิคนละ 1 ผลงาน ตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด

2. การคดัเลอืก

คณะฯ พจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร ผลงานและหลักฐานเป็นที่ประจักษท์ี่แสดงถงึการเรียนด ี

และ/หรือความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษ ตามที่ก าหนด

     คณุสมบัตเิฉพาะ   ส าหรับผู้สมัครเขา้ศกึษาคณะ/ประเภทสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ตาม

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) ฉบับ พ.ศ.2559 ดังนี้

1. ตอ้งมคีณุสมบัตทิี่จะปฏบิัตงิานในสว่นราชการหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ของรัฐได ้หลังจากจบ

การศกึษาแลว้

โดยตอ้งสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดยีว หรือสัญญาปลายเปดิกบัรัฐบาล ตามระเบยีบและ

เงื่อนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลัย 

2. ผู้สมัครเขา้ศกึษาสาขาแพทยศาสตร์ จะตอ้งมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรคหรือความพกิารอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิานและการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 มปีัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอ่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น เชน่ โรคจติ 

(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกต(ิMood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurotic Disorders) โรคบุคลกิภาพผิดปกติ(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial 

Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อัน

เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

2.2 เป็นโรคตดิตอ่ในระยะตดิตอ่อันตราย ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่ผู้ปว่ย หรือสง่ผลให้

เกดิความพกิารอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวช

กรรม 

2.3 เป็นโรคไมต่ดิตอ่หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง

ตอ่ผู้ปว่ย การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

2.4 มคีวามพกิารทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม 

2.5 มคีวามผิดปกตใินการเหน็ภาพ โดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้

2.5.1 ตาบอดสทีี่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพี

2.5.2 ตาบอดทั้งสองขา้ง 

2.5.3 ระดับการมองเหน็ในตาขา้งที่ดหีลังจากไดรั้บการแกไ้ขแลว้แย่กวา่ 6/12 หรือ 20/40 



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

2.6 มคีวามผิดปกตใินการไดยิ้น โดยมรีะดับการไดยิ้นของหขูา้งที่ดกีวา่เฉลี่ยที่ความถี่ 

500-2,000 เฮิรตซ ์สูงกวา่ 40 เดซเิบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech 

discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกตขิองประสาทและเซลลป์ระสาทการ

ไดยิ้น (sensory neural hearing loss) 

2.7 โรคหรือความพกิารอื่น ๆ ทั้งที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้และไมไ่ดร้ะบุไว ้ที่คณะกรรมการแพทย์

ผู้ตรวจร่างกายและคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์ เหน็วา่เป็นอุปสรรคตอ่

การศกึษา การปฏบิัตงิาน

*** กรณีที่จ านวนรับไมค่รบหลังจาก Clearing house ในรอบที่ 1/1   คณะแพทยศาสตร์

จะด าเนนิการคดัเลอืกเพิ่มเตมิในรอบที่ 1/2 เพื่อใหจ้ านวนครบตามแผน ***

         หมายเหตุ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ หมายเลขโทรศัพท ์053-935262

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 แบบ รด.พบ.03/2561

 เอกสารประกอบการพจิารณา

 แบบ รด.พบ.01/2561

00411901104 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

3 15,000

รับนักเรียนที่มผีลการเรียนดี 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศกึษา ภาษาไทย และรายวชิาภาษาอังกฤษ รวมกนั

ไมน่อ้ยกวา่ 3.50 (4 เทอม)

3. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์

4. สง่แฟม้สะสมผลงานกจิกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาวชิาการดา้นรัฐศาสตร์ ที่

เคยไดรั้บรางวัลเขา้ร่วมกจิกรรมในระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิ(Portfolio) 

5. สง่ Porfolio พร้อมแนบใบสมัคร

6. ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบขอ้เขยีนและสอบสัมภาษณ์ โดยพจิารณาจากใบสมัคร

00411902102 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ / รับ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

12 15,000

นักเรียนที่มผีลการเรียนดี 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศกึษา ภาษาไทย และรายวชิาภาษาอังกฤษ รวมกนั

ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

3. เขยีนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่จ านวน 3-5 หนา้กระดาษ A4 (สง่พร้อมใบ

สมัคร)

4. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5. สง่แฟม้สะสมผลงานกจิกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาวชิาการ (Portfolio) (สง่

พร้อมใบสมัคร)

6. ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบขอ้เขยีนและสอบสัมภาษณ์ โดยพจิารณาจากใบสมัคร

00412101304 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภท

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

5 35,000

วทิย์ / รับนักเรียนที่มผีลการเรียนดี 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ 

ในแตล่ะวชิาไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. เป็นผู้ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ และวชิา

ภาษาอังกฤษ รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 3.00 และผ่านเขา้รอบสุดทา้ยของการประกวดโครงการ 

ดังตอ่ไปนี้ 

4.1 โครงการแขง่ขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แหง่ประเทศไทย (NSC) หรือ

4.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ

4.3 เป็นผู้ไดรั้บรางวัลจากการประกวดผลงานดา้นศลิปะ หรือ แอนนเิมชัน หรือ เกม 

ระดับประเทศ

5. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นแอนนเิมชันและเกม แนบมาพร้อมกบัใบ

สมัคร

6. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00412102302 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

5 33,000

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวทิย์ / รับ

นักเรียนที่มผีลการเรียนดี

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ 

ในแตล่ะวชิา ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ แนบมาพร้อมกบัใบ

สมัคร

5. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00412171303 วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - 5

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 40,000

หลักสูตรนานาชาต ิประเภทวทิย์ / รับ

นักเรียนที่มผีลการเรียนดี

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ 

ในแตล่ะวชิา ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. เป็นผู้ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ และวชิา

ภาษาอังกฤษ รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 3.00  และผ่านเขา้รอบสุดทา้ยของการประกวดโครงการ 

ดังตอ่ไปนี้ 

3.1 โครงการแขง่ขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แหง่ประเทศไทย (NSC) หรือ

3.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ

3.3 โครงการแขง่ขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ระดับประเทศ หรือ 

3.4 ผ่านการเขา้คา่ยโอลมิปกิวชิาการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

4. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

5. สง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกบัใบสมัคร

6. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

รอบท่ี 1/1  การรับนกักีฬาท่ีมคีวามสามารถดเีด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ

00410101201 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิา 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 1 15,000

ภาษาอังกฤษ / รับนักกฬีาที่มคีวาม 2.  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

สามารถดเีดน่ระดับนานาชาต ิและ

ระดับชาติ

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวชิาภาษาอังกฤษ (ไมน่อ้ยกวา่ 4 กระบวนวชิา) ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

4. มผีลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้

CMU eTEGs ไมน่อ้ยกวา่ 50

CU-TEP ไมน่อ้ยกวา่ 60

TU-GET ไมน่อ้ยกวา่ 500

KU-EPT ไมน่อ้ยกวา่ 55

IELTS ไมน่อ้ยกวา่ 5.0

TOEFL แบง่ออกเป็น PBT ไมน่อ้ยกวา่ 450 CBT ไมน่อ้ยกวา่ 133 iBT ไมน่อ้ยกวา่ 45

5. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

6. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

7. ผู้ผ่านการคดัเลอืกตอ้งเขา้รับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410212211 คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา / 1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 5 15,000

รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมวชิาสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 3.50

ระดับนานาชาต ิและระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. เป็นตัวแทนทมีชาตไิทยเขา้ร่วมการแขง่ขันระดับนานาชาติ

6. ใบรับรองแพทย์เฉพาะทางการกฬีา

7. เป็นผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกยีจ หรือโรคที่ส าคญั ที่จะเป็นอุปสรรค

ตอ่การศกึษาและการเลน่กฬีา

8. ไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรือถกูใหอ้อกจากสถาบันการศกึษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ

9. มคีะแนนสอบ PAT 5 ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 (สง่ผลภายหลัง)

00410501100 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมี

อุตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

เทคโนโลยี / รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

ดเีดน่ระดับนานาชาต ิและระดับชาติ 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410502100 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุล

ชวีวทิยา สัตววทิยา / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

 และระดับชาติ 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410503100 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส ์วัสดุ

ศาสตร์ / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410504104 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา / 

รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ระดับนานาชาต ิและระดับชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410505113 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาอัญมณีวทิยา /

 รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ระดับนานาชาต ิและระดับชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410506100 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

สถติ ิ/ รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ดเีดน่ระดับนานาชาต ิและระดับชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410507103 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

 และระดับชาติ 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410601301 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธา / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410602302 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟา้ / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

2 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410603303 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410604304 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410605305 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา

วศิวกรรมเคร่ืองกล / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410606306 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

เหมอืงแร่ / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

2 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410608308 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

คอมพวิเตอร์ / รับนักกฬีาที่มี

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 16,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

และระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410671410 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

ระบบสารสนเทศและ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 อยู่ระหวา่งการพจิารณา

เครือขา่ย หลักสูตรนานาชาต ิ/ รับ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

นักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ระดับ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

นานาชาต ิและระดับชาติ 4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00410701401 คณะแพทยศาสตร์ / รับนักกฬีาที่มี 1. คณุสมบัตทิั่วไป  1 20,000

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และระดับชาติ 1.2 เป็นผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกยีจ หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคตอ่

การศกึษา

1.3 เป็นผู้ที่มคีวามประพฤตเิรียบร้อยและรับรองตอ่มหาวทิยาลัยไดว้า่จะตั้งใจศกึษาเลา่เรียนเต็ม 

ความสามารถและจะปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคบัของมหาวทิยาลัยที่มอียู่แลว้ หรือที่จะมตีอ่ไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 ตอ้งเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย

1.5 จะตอ้งไมเ่ป็นผู้ที่ถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพื่อ

สมัคร

เขา้ศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา ในชว่งเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1.6 เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศกึษาชั้นปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ ที่ศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 

พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย 

1.7 มคีา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 แตล่ะชั้นปไีมน่อ้ยกวา่ 3.25

1.8 มคีา่ล าดับขั้นเฉลี่ยในกลุ่มวชิา ชวีวทิยา เคม ีฟสิกิส ์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 รวมกนั ทั้งที่เป็นวชิาพื้นฐานและเพิ่มเตมิ เฉลี่ยแตล่ะกลุ่มวชิาไมน่อ้ย

กวา่ 3.00 

1.9 ชนดิกฬีาที่รับ ไดแ้ก ่คอรสเวร์ิด หมากกระดาน บริดจ์

1.10 มผีลงาน (portfolio) ในดา้นตา่งๆ พร้อมแสดงหลักฐานของผลงานนั้นๆ ตามที่มหาวทิยาลัย

ก าหนด

2. วธิกีารคดัเลอืก 

คณะฯ พจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร ผลงานและหลักฐานเป็นที่ประจักษท์ี่แสดงถงึผลการเรียน

 และ/หรือผลงานดา้นกฬีาฯ ตามที่กองพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่น าสง่

คณุสมบัตเิฉพาะส าหรับผู้สมัครเขา้ศกึษาคณะ/ประเภทสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ตามประกาศ

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) ฉบับ พ.ศ.2559 ดังนี้

1. ตอ้งมคีณุสมบัตทิี่จะปฏบิัตงิานในสว่นราชการหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ของรัฐได ้หลังจากจบ

การศกึษาแลว้

โดยตอ้งสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดยีว หรือสัญญาปลายเปดิกบัรัฐบาล ตามระเบยีบและ

เงื่อนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลัย 

2. ผู้สมัครเขา้ศกึษาสาขาแพทยศาสตร์ จะตอ้งมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรคหรือความพกิารอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิานและการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 มปีัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอ่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น เชน่ โรคจติ 

(Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกต(ิMood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic

 Disorders)โรคบุคลกิภาพผิดปกติ(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality 

Disorders หรือ Borderline Personality Disordersรวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรค

ตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

2.2 เป็นโรคตดิตอ่ในระยะตดิตอ่อันตราย ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่ผู้ปว่ย หรือสง่ผลให้

เกดิความพกิารอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวช

กรรม 



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

2.3 เป็นโรคไมต่ดิตอ่หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่

ผู้ปว่ย การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

2.4 มคีวามพกิารทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม 

2.5 มคีวามผิดปกตใินการเหน็ภาพ โดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้

2.5.1 ตาบอดสทีี่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพี

2.5.2 ตาบอดทั้งสองขา้ง 

2.5.3 ระดับการมองเหน็ในตาขา้งที่ด ีหลังจากไดรั้บการแกไ้ขแลว้แย่กวา่ 6/12 หรือ 20/40 

2.6 มคีวามผิดปกตใินการไดยิ้น โดยมรีะดับการไดยิ้นของหขูา้งที่ดกีวา่เฉลี่ยที่ความถี่ 

500-2,000 เฮิรตซ ์สูงกวา่ 40 เดซเิบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech 

discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกตขิองประสาทและเซลลป์ระสาทการ

ไดยิ้น (sensory neural hearing loss)

2.7 โรคหรือความพกิารอื่น ๆ ทั้งที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้และไมไ่ดร้ะบุไว ้ที่คณะกรรมการแพทย์

ผู้ตรวจร่างกายและคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์ เหน็วา่เป็นอุปสรรคตอ่

การศกึษา การปฏบิัตงิาน

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 เอกสารประกอบการพจิารณา

00410802202 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ 1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศกึษาหรือก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 3 16,000

 พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

โรคพชื ฯลฯ / รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถ

ดเีดน่ระดับนานาชาติ

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แตล่ะกลุ่มไม่

นอ้ยกวา่ 2.75

 และระดับชาติ 4. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

5. เป็นนักกฬีาทมีชาต ิเยาวชนทมีชาต ิหรือเป็นนักกฬีาตัวแทนประเทศไทยที่เขา้ร่วมการแขง่ขัน

ประเทศไทยที่เขา้ร่วมการแขง่ขันในระดับนานาชาตทิี่ด าเนนิการโดยสมาคมกฬีาแหง่ประเทศไทย

หรือการกฬีาแหง่ประเทศไทยหรือกรมพลศกึษา หรือคณะกรรมการโอลมิปคิแหง่ประเทศไทย 

เป็นผู้สง่เขา้ร่วมการแขง่ขันและหรือรับรอง

6. ใหแ้นบประวัต ิผลงาน และความสามารถทางกฬีามาพร้อมกบัใบสมัคร

00411104104 คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิา 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาศกึษาปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทา่นั้น  2 20,000

กายภาพบ าบัด / รับนักกฬีาที่มี 2. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

และระดับชาติ 4. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5. เป็นผู้ที่ไมม่สีุขภาพหรือโรคประจ าตัวหรือความพกิารอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา 

6. มสีภาวะของร่างกายปกต ิไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามพกิาร ดังตอ่ไปนี้

6.1 มคีวามพกิารของนิ้วมอื แขน ขา จนเป็นอุปสรรคตอ่งานในวชิาชพี

6.2 เป็นใบห้รือหหูนวกทั้งสองขา้ง

6.3 มปีัญหาในการพูดจา ไมส่ามารถสื่อสารได ้เชน่ พูดตดิอา่ง พูดลิ้นคบัปาก

7. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพ ณ หนว่ยสร้าง

เสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนคิ

การแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่แลว้น าผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 ดังนี้ 

7.1 การตรวจร่างกาย

7.2 การตรวจทางรังสขีองทรวงอก (CXR)

7.3 การตรวจการตดิเชื้อและตรวจภูมติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบ ี(HBsAg & Anti-HBs)

7.4 การทดสอบทางจติวทิยา (MMPI)

00411303204 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

วศิวกรรมกระบวนการอาหาร /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

1 16,000

รับนักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

ระดับนานาชาต ิและระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00411501400 คณะบริหารธุรกจิ / รับนักกฬีาที่ 1. ตอ้งมคีวามสามารถทางกฬีาในประเภท บริดจ์,ครอสเวร์ิด,หมากกระดานเทา่นั้น 2 15,000

มคีวามสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ 2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่

และระดับชาติ 3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยวา่ 3.00

00411601301 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ / รับ

นักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ระดับ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

00411601301 - 

00411601401 รับ 2 คน

20,000

นานาชาต ิและระดับชาติ 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแตล่ะกลุ่มสาขาวชิา 

ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

5. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร 



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411601401 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์/ รับ

นักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ระดับ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

00411601301 - 

00411601401 รับ 2 คน

20,000

นานาชาต ิและระดับชาติ 2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแตล่ะกลุ่มสาขาวชิา 

ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

3. รับเฉพาะกลุ่มภาษาตา่งประเทศเทา่นั้น

4. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

5. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00411671101 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

ประเภทวทิย์ / รับนักกฬีาที่มคีวาม

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

      00411671101 -     

004 11671201 รับ 2 คน

35,000

สามารถดเีดน่ระดับนานาชาต ิและ 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

ระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. ศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในหลักสูตรนานาชาต ิ(International Program) หรือ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

6. มผีลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

TOEFL ไมต่่ ากวา่ 500 (paper-based) หรือไมต่่ ากวา่ 173 (computer-based) หรือไมต่่ ากวา่ 61 

(Internet-based) หรือ

IELTS ไมต่่ ากวา่ 5.0 หรือ

ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นที่เทยีบเทา่ และ/หรือ ความเหน็ชอบของคณะกรรมการคดัเลอืกฯ

00411671201 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

ประเภทศลิป ์/ รับนักกฬีาที่มคีวาม

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

    004116711 -     

004116712 รับ 2 คน

35,000

สามารถดเีดน่ระดับนานาชาต ิและ 2. รับเฉพาะกลุ่มภาษาตา่งประเทศเทา่นั้น

ระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. ศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในหลักสูตรนานาชาต ิ(International Program) หรือ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

6. มผีลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

TOEFL ไมต่่ ากวา่ 500 (paper-based) หรือไมต่่ ากวา่ 173 (computer-based) หรือไมต่่ ากวา่ 61 

(Internet-based) หรือ

IELTS ไมต่่ ากวา่ 5.0 หรือ

ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นที่เทยีบเทา่ และ/หรือ ความเหน็ชอบของคณะกรรมการคดัเลอืกฯ



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411801201 คณะการสื่อสารมวลชน / รับนักกฬีาที่มี

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาต ิและ

ระดับชาติ

เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 

เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

2 20,000

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 เอกสารประกอบการพจิารณา

00411902202 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ / รับ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

1 15,000

นักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ระดับ 2. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

นานาชาต ิและระดับชาติ 3. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์

00411903203 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ / รับ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

1 15,000

นักกฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ระดับ 2. คะแนนสะสมเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 2.75 และภาษาอังกฤษไมน่อ้ยกวา่ 2.75

นานาชาต ิและระดับชาติ 3. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

00412001301 คณะนติศิาสตร์ / รับนักกฬีาที่มี

ความสามารถดเีดน่ระดับนานาชาติ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50

2 15,000

และระดับชาติ 2. มคีณุสมบัตดิเีดน่ทางการกฬีา

3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

รอบท่ี 1/1  การรับนกัเรยีนจากโครงการสนบัสนนุการจัดต้ังห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน (วมว.)

00410601401 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธา / สนับสนุนการจัดตั้ง

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

5 16,000

หอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

4. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

    4.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

    4.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

    4.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

    4.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

    4.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

    4.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

    4.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

    4.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

    4.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

    4.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

    4.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

    4.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

    4.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

    4.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

    4.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5. เป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา

6. ไมเ่ป็นโรคหรือความพกิารอื่น ๆ รวมถงึความพกิารทางสมอง ที่คณะกรรมการด าเนนิการ

สอบคดัเลอืกเหน็วา่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษาเลา่เรียน โดยมคีวามเหน็ของแพทย์ประกอบ

00410604404 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ / สนับสนุนการ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

10 16,000

จัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

 (วมว.) 3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

4. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

4.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

4.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

4.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

4.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

4.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

4.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

4.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

4.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

4.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

4.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

4.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

4.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

4.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

4.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

4.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5. เป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา

6. ไมเ่ป็นโรคหรือความพกิารอื่น ๆ รวมถงึความพกิารทางสมอง ที่คณะกรรมการด าเนนิการ

สอบคดัเลอืกเหน็วา่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษาเลา่เรียน โดยมคีวามเหน็ของแพทย์ประกอบ

00411301101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 16,000

สนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

5. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

5.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

5.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

5.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

5.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

5.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

5.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

5.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

5.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

5.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

5.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

5.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

5.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

5.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

5.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411302102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรม

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 16,000

เกษตร / สนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

5. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

5.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

5.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

5.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

5.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

5.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

5.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

5.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

5.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

5.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

5.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

5.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

5.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

5.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

5.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

00411303104 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

วศิวกรรมกระบวนการอาหาร /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 16,000

สนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

5. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

5.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

5.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

5.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

5.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

5.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

5.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

5.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

5.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

5.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

5.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

5.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

5.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

5.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

00411304105 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์/

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 16,000

สนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

5. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

5.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

5.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

5.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

5.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

5.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

5.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

5.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

5.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

5.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

5.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

5.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

5.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

5.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

00411305103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีการบรรจุ / สนับสนุนการ

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 16,000

จัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

 (วมว.) 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

5. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

5.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

5.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

5.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

5.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

5.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

5.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

5.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

5.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

5.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

5.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

5.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

5.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

5.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

5.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411306106 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล /

1. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

2 35,000

สนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียน 2. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 3. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

4. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์โรงเรียน โดยการก ากบั

ดูแลของมหาวทิยาลัย ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็น

นักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6

5. เป็นผู้ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนดังตอ่ไปนี้

5.1 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

5.2 มอ.วทิยานุสรณ์ จ.สงขลา

5.3 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

5.4 ราชสมีาวทิยาลัย จ.นครราชสมีา

5.5 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก

5.6 ดรุณสกิขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

5.7 สาธติ “พบิูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

5.8 ปา่พะยอมพทิยาคม จ.พัทลุง

5.9 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

5.10 สาธติแหง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ศกึษาศาสตร์) จ.ขอนแกน่

5.11 สาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

5.12 สาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา

5.13 ลอืค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

5.14 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ จ.กรุงเทพมหานคร

5.15 สริินธรราชวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

รอบท่ี 1/1  การรับนกัเรยีนจากโครงการเด็กดมีท่ีีเรยีน

00411101101 คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิ

การแพทย์ / เด็กดมีทีี่เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

15 20,000



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาศกึษาปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทา่นั้น 

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (ชั้น ม.4-ม.5) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 และมผีลการเรียนวชิา 

ภาษาอังกฤษ เคม ีและชวีวทิยา แตล่ะวชิาเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (ชั้น ม.4-ม.5) ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 

3.50

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. สง่ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 4 เทอม พร้อมใบสมัคร2. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์

6. เป็นผู้ที่ไมม่สีุขภาพหรือโรคประจ าตัวหรือความพกิารอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา 

7. มสีภาวะของร่างกายปกต ิไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามพกิาร ดังตอ่ไปนี้

7.1 ตาบอดทั้งสองขา้งหรือมภีาวะตาบอดสขีั้นรุนแรงตามหลักการวนิจิฉยัของวทิยาลัยจักษุ

แพทย์แหง่ประทศไทย จนเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษาและงานในวชิาชพี

7.2 มคีวามพกิารของนิ้วมอื แขน ขา จนเป็นอุปสรรคตอ่งานในวชิาชพี

7.3 เป็นใบห้รือหหูนวกทั้งสองขา้ง

7.4 มปีัญหาในการพูดจา ไมส่ามารถสื่อสารได ้เชน่ พูดตดิอา่ง พูดลิ้นคบัปาก

8. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพ ณ หนว่ยสร้าง

เสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนคิ

การแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่แลว้น าผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 ดังนี้ 

8.1 การตรวจร่างกาย

8.2 การตรวจตาบอดสี

เกณฑก์ารตรวจตาบอดสี

8.2.1 จะตอ้งสามารถอา่น ISHIHARA PLATE ไดอ้ย่างนอ้ย 12 PLATES ทั้งสองขา้ง

8.2.2 หากอา่นไดไ้มถ่งึ 12 PLATES จักษุแพทย์จะสง่ไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test 

เพิ่มเตมิ โดยหากนักเรียนไมม่ภีาวะตาบอดสขีั้นรุนแรงตามหลักการวนิจิฉยัของวทิยาลัยจักษุ

แพทย์แหง่ประเทศไทย สาขาวชิากส็ามารถรับนักเรียนเขา้ศกึษาได้

8.3 การตรวจทางรังสขีองทรวงอก (CXR)

8.4 การตรวจการตดิเชื้อและตรวจภูมติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบ ี(HBsAg & Anti-HBs)



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

8.5 การทดสอบทางจติวทิยา (MMPI)

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411102102 คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิา

กจิกรรมบ าบัด / เด็กดมีทีี่เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

10 20,000

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาศกึษาปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทา่นั้น 

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (ชั้น ม.4-ม.5) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 และมผีลการเรียนวชิา 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และชวีวทิยา แตล่ะวชิาเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (ชั้น ม.4-ม.5) ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 3.50

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. สง่ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 4 เทอม พร้อมใบสมัคร2. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์

6. เป็นผู้ที่ไมม่สีุขภาพหรือโรคประจ าตัวหรือความพกิารอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา 

7. มสีภาวะของร่างกายปกต ิไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามพกิาร ดังตอ่ไปนี้

7.1 ตาบอดทั้งสองขา้งหรือมภีาวะตาบอดสขีั้นรุนแรงตามหลักการวนิจิฉยัของวทิยาลัยจักษุ

แพทย์แหง่ประทศไทย จนเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษาและงานในวชิาชพี

7.2 มคีวามพกิารของนิ้วมอื แขน ขา จนเป็นอุปสรรคตอ่งานในวชิาชพี

7.3 เป็นใบห้รือหหูนวกทั้งสองขา้ง

7.4 มปีัญหาในการพูดจา ไมส่ามารถสื่อสารได ้เชน่ พูดตดิอา่ง พูดลิ้นคบัปาก

8. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพ ณ หนว่ยสร้าง

เสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนคิ

การแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่แลว้น าผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 ดังนี้ 

8.1 การตรวจร่างกาย

8.2 การตรวจตาบอดสี



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

เกณฑก์ารตรวจตาบอดสี

8.2.1 จะตอ้งสามารถอา่น ISHIHARA PLATE ไดอ้ย่างนอ้ย 12 PLATES ทั้งสองขา้ง

8.2.2 หากอา่นไดไ้มถ่งึ 12 PLATES จักษุแพทย์จะสง่ไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test 

เพิ่มเตมิ โดยหากนักเรียนไมม่ภีาวะตาบอดสขีั้นรุนแรงตามหลักการวนิจิฉยัของวทิยาลัยจักษุ

แพทย์แหง่ประเทศไทย สาขาวชิากส็ามารถรับนักเรียนเขา้ศกึษาได้

8.3 การตรวจทางรังสขีองทรวงอก (CXR)

8.4 การตรวจการตดิเชื้อและตรวจภูมติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบ ี(HBsAg & Anti-HBs)

8.5 การทดสอบทางจติวทิยา (MMPI)

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411104204 คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิา

กายภาพบ าบัด / เด็กดมีทีี่เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

2 20,000

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาศกึษาปทีี่ 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทา่นั้น 

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (ชั้น ม.4-ม.5) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 และมผีลการเรียนวชิา 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟสิกิส ์และชวีวทิยา แตล่ะวชิาเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (ชั้น ม.4-ม.5) 

ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3.50

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

5. สง่ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 4 เทอม พร้อมใบสมัคร

6. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์

7. เป็นผู้ที่ไมม่สีุขภาพหรือโรคประจ าตัวหรือความพกิารอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา 

8. มสีภาวะของร่างกายปกต ิไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามพกิาร ดังตอ่ไปนี้

8.1 มคีวามพกิารของนิ้วมอื แขน ขา จนเป็นอุปสรรคตอ่งานในวชิาชพี

8.2 เป็นใบห้รือหหูนวกทั้งสองขา้ง

8.3 มปีัญหาในการพูดจา ไมส่ามารถสื่อสารได ้เชน่ พูดตดิอา่ง พูดลิ้นคบัปาก



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

9. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกมสีทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพ ณ หนว่ยสร้าง

เสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนคิ

การแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่แลว้น าผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 ดังนี้ 

9.1 การตรวจร่างกาย

9.2 การตรวจทางรังสขีองทรวงอก (CXR)

9.3 การตรวจการตดิเชื้อและตรวจภูมติา้นทานไวรัสตับอักเสบชนดิบ ี(HBsAg & Anti-HBs)

9.4 การทดสอบทางจติวทิยา (MMPI)

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411301201 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / 

เด็กดมีทีี่เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

5 16,000

1 ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411302202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร /

 เด็กดมีทีี่เรียน 

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

5 16,000



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411303304 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

วศิวกรรมกระบวนการอาหาร / เด็กดมีทีี่

เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

5 16,000

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411304205 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์/ เด็กดมีทีี่

เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

5 16,000



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411305203 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีการบรรจุ / เด็กดมีทีี่เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

5 16,000

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411306206 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา

เทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล / เด็กดมีทีี่

เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

5 35,000



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 3.00

3. รับเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทา่นั้น

4. สง่ Portfolio พร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

 หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

00411902302 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ / เด็กดมีทีี่

เรียน

เงื่อนไขเฉพาะ ใหโ้รงเรียนออกหนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 

เพยีงโรงเรียนละ 1 คนเทา่นั้น (หากไมม่หีนังสอืสง่รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการ

พจิาณาใบสมัคร)

2 15,000

1. ตอ้งมแีฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุที่แสดงวา่เป็นผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม

 จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษแ์ละอุทศิตนเพื่อชว่ยเหลอืชุมชน โดยจะตอ้งจัดท าโครงการหรือ

กจิกรรมที่นอกเหนอืจากที่โรงเรียนก าหนดให ้โดยมหีนังสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่

นักเรียนศกึษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้น าชุมชน เชน่ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสอื

รับรองชื่อ-นามสกลุ และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุซองปดิผนกึพร้อม เซน็สลักหลังซอง

2. เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวชิาสังคมศกึษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ 2.75 

4. เป็นผู้มสีุขภาพจติที่สมบูรณ์

5. สง่แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) กจิกรรมนอกหลักสูตร ระดับจังหวัดขึ้นไป (สง่พร้อมใบสมัคร)

6. ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบขอ้เขยีนและสอบสัมภาษณ์ โดยพจิารณาจากใบสมัคร

7. การตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

8. ไดรั้บรางวัลระดับจังหวัดดา้นคณุธรรม จริยธรรม หรือการท าประโยชนใ์หส้ังคม

เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....

หนังสอืรับรองจากโรงเรียนและผู้น าชุมชน

https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/facultydocument/8a94aeca1a7baa62eb6146b0bda7ff9c.pdf


รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

รอบท่ี 1/1  การรับนกัเรยีนพกิาร

00410301210 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ ์/

 ส าหรับนักเรียนพกิาร

1. เป็นผู้บกพร่องทางการไดยิ้น (หหูนวก/หตูงึ) ตอ้งสามารถใชภ้าษามอืไดแ้ละมทีักษะการเขยีน

ไดด้พีอสมควร

1 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

3. มผีลงาน Portfolio ที่ประกอบดว้ย (สง่พร้อมใบสมัคร โดยไมค่นืใหผู้้สมัคร)

3.1 ผลงานศลิปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแตช่ั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5      หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี

1-2

3.2 ภาพกจิกรรมตา่งๆ ที่เคยเขา้ร่วม หรือ เกยีรตบิัตร รางวัลที่เคยไดรั้บเป็นตน้

3.3 ตอ้งเป็น Portfolio และผลงานศลิปะ ที่จัดท าขึ้นดว้ยตนเองเทา่นั้น

4. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกจะตอ้งเขา้ทดสอบปฏบิัตแิละสอบสัมภาษณ์ในวันเดยีวกนั โดย

ก าหนดการสอบดังนี้

4.1 ชว่งเชา้ เขา้ทดสอบปฏบิัตกิารวาดเสน้ ตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้ภายในเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อ

ทดสอบการแกป้ัญหาและประเมนิทักษะ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

4.2 ชว่งบา่ย สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื่อการ

พูดคยุ สังเกตลักษณะบุคลกิภาพ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

5. การตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00410302202 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม / 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 หรือเทยีบเทา่ 1 15,000

ส าหรับนักเรียนพกิาร 2. เป็นผู้บกพร่องทางการไดยิ้น (หหูนวก/หตูงึ) ตอ้งสามารถใชภ้าษามอืไดแ้ละมทีักษะการเขยีน

ไดด้พีอสมควร

3. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2

 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

4. มผีลงาน Portfolio ที่ประกอบดว้ย (สง่พร้อมใบสมัคร)

4.1 ผลงานศลิปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแตช่ั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5  หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2

4.2 ภาพกจิกรรมตา่งๆ ที่เคยเขา้ร่วม หรือ เกยีรตบิัตร รางวัลที่เคยไดรั้บเป็นตน้

4.3 ตอ้งเป็น Portfolio และผลงานศลิปะ ที่จัดท าขึ้นดว้ยตนเองเทา่นั้น

5. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกจะตอ้งเขา้ทดสอบปฏบิัตแิละสอบสัมภาษณ์ในวันเดยีวกนั โดย

ก าหนดการสอบดังนี้

5.1 ชว่งเชา้ เขา้ทดสอบปฏบิัตกิารวาดเสน้ ตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อ

ทดสอบการแกป้ัญหาและประเมนิทักษะ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

5.2 ชว่งบา่ย สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื่อการ

พูดคยุ สังเกตลักษณะบุคลกิภาพ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

      5.2.1 ทดสอบการเขยีนเรียงความ แนะน าตัวเอง 1 หนา้กระดาษ A4 เพื่อทดสอบทักษะใน

การเขยีนหนังสอื ประเมนิโดยคณะกรรมการแบบ ผ่าน, ไมผ่่าน

6. การตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

00410303203 คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม / 

ส าหรับนักเรียนพกิาร

1. เป็นผู้บกพร่องทางการไดยิ้น (หหูนวก/หตูงึ) ตอ้งสามารถใชภ้าษามอืไดแ้ละมทีักษะการเขยีน

ไดด้พีอสมควร

1 15,000

2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5 (4 เทอม) หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2 

(4 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.00

3. มผีลงาน Portfolio ที่ประกอบดว้ย (สง่พร้อมใบสมัคร โดยไมค่นืใหผู้้สมัคร))

3.1 ผลงานศลิปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแตช่ั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4-5   หรือประกาศนยีบัตรวชิาชพีป ี1-2

3.2 ภาพกจิกรรมตา่งๆ ที่เคยเขา้ร่วม หรือ เกยีรตบิัตร รางวัลที่เคยไดรั้บเป็นตน้

3.3 ตอ้งเป็น Portfolio และผลงานศลิปะ ที่จัดท าขึ้นดว้ยตนเองเทา่นั้น

4. ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกจะตอ้งเขา้ทดสอบปฏบิัตแิละสอบสัมภาษณ์ในวันเดยีวกนั โดย

ก าหนดการสอบดังนี้

4.1 ชว่งเชา้ เขา้ทดสอบปฏบิัตกิารวาดเสน้ ตามหวัขอ้ที่ก าหนดให ้ภายในเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อ

ทดสอบการแกป้ัญหาและประเมนิทักษะ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

4.2 ชว่งบา่ย สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื่อการ

พูดคยุ สังเกตลักษณะบุคลกิภาพ คะแนนเต็ม 100 ตอ้งไดไ้มน่อ้ยกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป

5. การตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นที่สิ้นสุด

รอบท่ี 1/1  การรับนกัเรยีนท่ีด าเนนิการโดยคณะ

00410599100 คณะวทิยาศาสตร์ / พสวท. (ตอ่เนื่อง) ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 20 16,000

คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่  http://www.science.cmu.ac.th/  หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์  โทร. 053-943315

00410599200 คณะวทิยาศาสตร์ / รับนักเรียนจากคา่ย ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 20 16,000

โอลมิปกิวชิาการ คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.science.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ โทร. 053-943315

00410599300 คณะวทิยาศาสตร์ / ฟสิกิสส์ัประยุทธ์ ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 2 16,000

คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.science.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ โทร. 053-943315



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00410599400 คณะวทิยาศาสตร์ / พัฒนาอัจฉริยภาพ ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 3 16,000

ส าหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกบั สวทช.) คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.science.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ โทร. 053-943315

00410599500 คณะวทิยาศาสตร์ / วมว. ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 16 16,000

คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.science.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ โทร. 053-943315

00410599600 คณะวทิยาศาสตร์ / รับผู้มี ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 3 16,000

ความสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร์ คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.science.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ โทร. 053-943315

00410599700 คณะวทิยาศาสตร์ / รับผู้มคีวามสามารถ ตามเกณฑท์ี่ ด าเนนิการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 5 16,000

พเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.science.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ โทร. 053-943315

00411301301 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา ตามเกณฑ์ ด าเนนิการโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 16,000

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / ที่คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ www.agro.cmu.th หรอื

รับบุคคลผู้มคีวามสามารถพเิศษ สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 053-948208

00411302302 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา ตามเกณฑ์ ด าเนนิการโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 16,000

เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร / ที่คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ www.agro.cmu.th หรอื

รับบุคคลผู้มคีวามสามารถพเิศษ สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 053-948208

00411303404 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา ตามเกณฑ์ ด าเนนิการโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 16,000

วศิวกรรมกระบวนการอาหาร / รับ ที่คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ www.agro.cmu.th หรอื

บุคคลผู้มคีวามสามารถพเิศษ สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 053-948208

00411304305 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา ตามเกณฑ์ ด าเนนิการโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 16,000

เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์/ รับ ที่คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ www.agro.cmu.th หรอื

บุคคลผู้มคีวามสามารถพเิศษ สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 053-948208

00411305303 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา ตามเกณฑ์ ด าเนนิการโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 16,000

เทคโนโลยีการบรรจุ / รับบุคคลผู้มี ที่คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ www.agro.cmu.th หรอื

ความสามารถพเิศษ สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 053-948208

00411306306 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา ตามเกณฑ์ ด าเนนิการโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 35,000

เทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล / ที่คณะก าหนด สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ www.agro.cmu.th หรอื

รับบุคคลผู้มคีวามสามารถพเิศษ สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 053-948208



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

00411501100 คณะบริหารธุรกจิ / ทายาทศษิย์เกา่ ด าเนนิการโดยคณะบรหิารธุรกิจ 5 15,000

 Acc Ba สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.ba.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะบริหารธุรกจิ โทร. 053-942110 , 053-942124

00411501200 คณะบริหารธุรกจิ / ทายาทผู้ประกอบ ด าเนนิการโดยคณะบรหิารธุรกิจ 25 15,000

การธุรกจิ สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.ba.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะบริหารธุรกจิ โทร. 053-942110 , 053-942124

00411501300 คณะบริหารธุรกจิ / ผู้มศีักยภาพพเิศษ ด าเนนิการโดยคณะบรหิารธุรกิจ 10 15,000

ในการเป็นผู้น าและในทางธุรกจิ สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี่ http://www.ba.cmu.ac.th/ หรอื

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่งานบริการการศกึษาคณะบริหารธุรกจิ โทร. 053-942110 , 053-942124



รอบท่ี 1/2  การรับนกัเรยีนท่ีมผีลการเรยีนดี

00410701301 คณะแพทยศาสตร์ / รับนักเรียนที่มี 1. คณุสมบัตทิั่วไป  5 20,000

ผลการเรียนด ีโครงการเรียนดอัีงกฤษ 1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 (โรงเรียนนานาชาต)ิ 1.2 เป็นผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกยีจ หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคตอ่

การศกึษา

1.3 เป็นผู้ที่มคีวามประพฤตเิรียบร้อยและรับรองตอ่มหาวทิยาลัยไดว้า่จะตั้งใจศกึษาเลา่เรียนเต็ม 

ความสามารถและจะปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคบัของมหาวทิยาลัยที่มอียู่แลว้ หรือที่จะมตีอ่ไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 ตอ้งเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย

1.5 จะตอ้งไมเ่ป็นผู้ที่ถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพื่อ

สมัคร

เขา้ศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา ในชว่งเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา

1.6 ก าลังศกึษาอยู่ Grade 12 (ระบบอเมริกนั,US) หรือ Year 13 (ระบบอังกฤษ,UK) หรือส าเร็จ

การศกึษาในหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลายหรือหลักสูตรอื่นที่เทยีบเทา่ไมเ่กนิ 2 ป ี(นับถงึวัน

สุดทา้ยที่รับสมัคร) จากโรงเรียนนานาชาตทิั้งในและตา่งประเทศที่ใชห้ลักสูตรตามระบบ

การศกึษาของอเมริกนัหรืออังกฤษ และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร

1.7 มผีลการเรียนใน Grade 10-11 (US) หรือ Year 11-12 (UK) ใน 3 วชิาคอื 1.ชวีวทิยา 2.เคม ี3.

ฟสิกิสห์รือคณิตศาสตร์ ไดล้ าดับขั้นไมน่อ้ยกวา่ Grade B+ หรือคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 85% หรือมี

ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ใน 3 วชิาคอื 1. ชวีวทิยา 2. เคม ี3. ฟสิกิสห์รือ

คณิตศาสตร์ ไมน่อ้ยกวา่ Grade B+

1.8 มผีลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้

1) SAT subject tests (SAT II) score วชิาชวีวทิยา (Bio-M), เคม ีและฟสิกิสห์รือคณิตศาสตร์ 

(level 2) แตล่ะวชิาตอ้งไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวา่ 650 

2) AP exam score วชิาชวีวทิยา เคม ีและฟสิกิสห์รือคณิตศาสตร์ แตล่ะวชิาตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 

Grade 4 

3) AS/A level วชิาชวีวทิยา เคม ีและฟสิกิสห์รือคณิตศาสตร์ แตล่ะวชิาตอ้งไมน่อ้ยกวา่ Grade A 

4) IB diploma วชิาชวีวทิยา เคม ีและฟสิกิสห์รือคณิตศาสตร์ แตล่ะวชิาตอ้งไมน่อ้ยกวา่ level 6

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับ TCAS รอบท่ี 1/2



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

1.9 มผีลการสอบ TOEFL iBT ไมน่อ้ยกวา่ 100 หรือ IELTS (Overall Band Score) ไมน่อ้ยกวา่ 7.0 

(สอบภายใน 2 ป ีนับถงึวันสุดทา้ยที่รับสมัคร) 

1.10 มผีลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) (สอบภายใน 2 ป ีนับถงึวันสุดทา้ยที่รับ

สมัคร) 

1.11 สามารถสื่อสารดว้ยภาษาไทยได้

1.12 มผีลงาน (portfolio) ในดา้นตา่งๆ พร้อมแสดงหลักฐานของผลงานนั้นๆ ตามแบบฟอร์มที่

คณะฯ ก าหนด

2. การคดัเลอืก

คณะฯ พจิารณาคณุสมบัตขิองผู้สมัคร ผลงานและหลักฐานเป็นที่ประจักษท์ี่แสดงถงึการเรียนด ี

และ/หรือความสามารถเชงิวชิาการ, ผลการสอบภาษาอังกฤษ, ผลการสอบ BMAT, ผลงาน 

(portfolio) และอื่นๆตามที่ก าหนด

      คณุสมบัตเิฉพาะ   ส าหรับผู้สมัครเขา้ศกึษาคณะ/ประเภทสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ตาม

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) ฉบับ พ.ศ.2559 ดังนี้

1. ตอ้งมคีณุสมบัตทิี่จะปฏบิัตงิานในสว่นราชการหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ของรัฐได ้หลังจากจบ

การศกึษาแลว้

โดยตอ้งสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดยีว หรือสัญญาปลายเปดิกบัรัฐบาล ตามระเบยีบและ

เงื่อนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลัย 

2. ผู้สมัครเขา้ศกึษาสาขาแพทยศาสตร์ จะตอ้งมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรคหรือความพกิารอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิานและการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 มปีัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอ่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น เชน่ โรคจติ 

(Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกต(ิMood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic

 Disorders)โรคบุคลกิภาพผิดปกติ(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality 

Disorders หรือ Borderline Personality Disordersรวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรค

ตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

2.2 เป็นโรคตดิตอ่ในระยะตดิตอ่อันตราย ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่ผู้ปว่ย หรือสง่ผลให้

เกดิความพกิารอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพีเวช

กรรม 

2.3 เป็นโรคไมต่ดิตอ่หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา ที่อาจเกดิอันตรายตอ่ตนเอง ตอ่

ผู้ปว่ย การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 



รหัส ชื่อคณะสาขา วิชาสอบ/เกณฑ์ คุณสมบติัของผู้สมัคร จ านวนรับ ค่าธรรมเนยีมการศกึษา

2.4 มคีวามพกิารทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม 

2.5 มคีวามผิดปกตใินการเหน็ภาพ โดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้

2.5.1 ตาบอดสทีี่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา การปฏบิัตงิาน การประกอบวชิาชพี

2.5.2 ตาบอดทั้งสองขา้ง 

2.5.3 ระดับการมองเหน็ในตาขา้งที่ด ีหลังจากไดรั้บการแกไ้ขแลว้แย่กวา่ 6/12 หรือ 20/40 

2.6 มคีวามผิดปกตใินการไดยิ้น โดยมรีะดับการไดยิ้นของหขูา้งที่ดกีวา่เฉลี่ยที่ความถี่ 

500-2,000 เฮิรตซ ์สูงกวา่ 40 เดซเิบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech 

discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกตขิองประสาทและเซลลป์ระสาทการ

ไดยิ้น (sensory neural hearing loss) 

2.7 โรคหรือความพกิารอื่น ๆ ทั้งที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้และไมไ่ดร้ะบุไว ้ที่คณะกรรมการแพทย์

ผู้ตรวจร่างกายและคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์ เหน็วา่เป็นอุปสรรคตอ่

การศกึษา การปฏบิัตงิาน

        หมายเหตุ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ หมายเลขโทรศัพท ์053-935262

 เอกสารแนบเพิ่มเตมิ....       

 แบบ รด.พบ.04/2561

 แบบ รด.พบ.01/2561

 เอกสารประกอบการพจิารณา

 Portfolio คณะแพทยศาสตร์


