
ระเบียบการคดัเลือกบุคคล 
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

TCAS รอบที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
 

ด าเนินการโดย 
 

 

 สมาคมทีป่ระชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย 
 
 
 



➢ รหัสโรง เ รียนเ ป็นไปตามข้อมูลที่ กระทรวงศึกษาธิการก าหนด              
 โดยสามารถตรวจสอบได้จาก http://tcas.cupt.net 

➢ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ภายในปีการศึกษา 2560 (ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561) 

➢ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่แต่ละคณะ/
สาขาวิชาน้ัน ๆ ก าหนด หากมีคะแนนรายวิชาไม่ครบจะถือว่าขาด
คุณสมบัตเิข้าศึกษาในคณะ/สาขาวชิาน้ัน 

➢ ส าหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและต้องการสมัคร TCAS 
ร อบที่  4  ต้ อ ง ส่ ง ใ บ แสด งผ ลการ ศึ กษา  (Transcript) ส่ ง ม า ยั ง 
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทางโทรสารหมายเลข  
0 – 2354 – 5155  หรือ E-Mail : tcas@cupt.net 

➢ กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้สมัครไม่จบการศึกษา และไม่สามารถ
รับรองการเทียบวุฒิของผู้สมัครได้ ให้ถือว่าผู้สมัครรายน้ันไม่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์ 

➢ ในการพิมพ์ใบสมัคร ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยืนยนัการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลทีแ่จ้งในใบสมคัร 
เป็นเทจ็ จะถือว่าการสมัครนีเ้ป็นโมฆะ 



ระเบียบการ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

สถาบันอดุมศึกษาของรัฐทีรั่บนักศึกษา 
1.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   17. มหาวทิยาลยัมหิดล  
2.   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 18. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
3.   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 19. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
4.   มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 20. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
5.   มหาวทิยาลยัทกัษิณ 21. มหาวทิยาลยัศิลปากร 
6.   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 22. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
7.   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 23. มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
8.   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 24. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
9.   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 25. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
10. มหาวทิยาลยันครพนม 26. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  
11. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 27. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  
12. มหาวทิยาลยันเรศวร 28. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  
13. มหาวทิยาลยับูรพา 29. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
14. มหาวทิยาลยัพะเยา 30. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
15. ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 31. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
16. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   
 

สถาบันอดุมศึกษาของรัฐทีร่่วมรับในสังกดัหน่วยงานอ่ืน 

32. มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 34. วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 
33. วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ   35. สถาบนัการพลศึกษา  
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สถาบันอดุมศึกษาเอกชนในก ากบัส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
36. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 50. มหาวทิยาลยัรังสิต 
37. มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 51. มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 
38. มหาวทิยาลยัเกริก 52. มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
39. มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 53. มหาวทิยาลยัสยาม 
40. มหาวทิยาลยัคริสเตียน 54. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
41. มหาวทิยาลยัชินวตัร 55. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
42. มหาวทิยาลยัเซนตจ์อร์น 56. มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
43. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 57. มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 
44. มหาวทิยาลยัธนบุรี 58. วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์  
45. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 59. วทิยาลยัดุสิตธานี 
46. มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 60. วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้
47. มหาวทิยาลยันานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก 61. วทิยาลยันครราชสีมา 
48. มหาวทิยาลยัฟาร์อิสเทอร์น 62. วทิยาลยัสันตพล 
49. มหาวทิยาลยัภาคกลาง  
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การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที ่4 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

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

 การรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษารอบท่ี 4 มีระบบและวธีิการคดัเลือกโดยสรุป  ดงัน้ี 
1. วตัถุประสงค์และองค์ประกอบ 

1.1 วตัถุประสงค์  
การรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวตัถุประสงคห์ลกั  2  ประการ  คือ 
1) เพื่อใหม้หาวทิยาลยั/สถาบนัไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความถนดัตรงตามสาขาวชิาท่ีเรียน 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใหเ้ป็นไปตามปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.2 องค์ประกอบของการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ 
  การรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง  จะพิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1) ผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ใหค้่าน ้ าหนกั  20% 
2) ผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษาแห่งชาติขั้ นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O–NET)  

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ใหค้่าน ้ าหนกั  30% 
3) ผลการสอบแบบทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT : General Aptitude Test) ใหค้่าน ้ าหนกั  10 – 50% 
4) ผลการสอบแบบทดสอบความถนดัทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test) 

ใหค้่าน ้ าหนกั 0 – 40%  
5) ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันจะท าการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

เพื่อหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นขั้นสุดทา้ยก่อนการรับเขา้ศึกษา โดยไม่คิดเป็นค่าน ้ าหนัก
คะแนน 

2. วธีิการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ 
 ขั้นตอนการรับบุคคลเขา้ศึกษาฯ  มี  2  ขั้นตอน   ดงัน้ี 

2.1 การทดสอบ 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องท าการสอบแบบทดสอบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน  ดงันี ้   
2.1.1 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้ นพ้ืนฐาน (O–NET) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์  
2.1.2 การสอบแบบทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) และแบบทดสอบความถนดัทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 

จดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จดัสอบช่วงเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม 
2.2 การสมคัรเข้าศึกษาฯ 

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนดให้ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา รอบท่ี 4 
สามารถเลือกสมคัรไดค้ร้ังละไม่เกิน 4 อนัดบัการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ผูส้มคัรจะตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัและเกณฑก์ารรับบุคคล
เขา้ศึกษาในคณะ/สาขาวิชาท่ีประสงค์จะสมคัรเขา้ศึกษาท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนการสมคัร ดงันั้นหากพบว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่ตรง
ตามท่ีก าหนดไว ้จะถูกตดัสิทธ์ิในการเขา้ศึกษา 

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะน าคะแนนสอบรายวิชาท่ีไดม้ารวมคะแนน  หลงัจากนั้นจะน ามา
รวมกบัคะแนนท่ีค านวณจากผลการเรียนเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) เพื่อใชพ้ิจารณาตดัสินผลตามอนัดบัการเลือกท่ี
สมคัรต่อไป 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 

 ผูส้มคัรศึกษาคุณสมบติัและเกณฑก์ารคดัเลือกของคณะ/สาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะสมคัรเขา้ศึกษา 
 

สมคัรและสอบ GAT และ PAT 
 

สอบ O – NET 
 

สมคัรคดัเลือกเข้ามหาวทิยาลยั 
 

ประกาศผลการคดัเลือกฯ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการคิดค านวณ GPAX และการรับรองวุฒิของผู้สมัครทีจ่บการศึกษาจากต่างประเทศ 
 

(1) ผูส้มคัรสมคัรและช าระเงิน 
 

(2) ผูส้มคัรส่งเอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศมายงัสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ทางโทรสาร 0 – 2354 – 5155 และ Email : tcas@cupt.net 

 

(3) สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด าเนินการคิดค านวณ GPAX 
 

(4) ผูส้มคัรน าเอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศพร้อมส าเนาไปสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ยงัมหาวทิยาลยั/สถาบนัท่ีผา่นการคดัเลือกฯ 

 

(5) มหาวทิยาลยัด าเนินการรับรองวฒิุการศึกษาของผูส้มคัรท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ 
ท่ีผา่นการสอบสมัภาษณ์และตรวจร่ายกาย 

 

(6) มหาวทิยาลยัประกาศผลการคดัเลือกผูส้มคัรท่ีผา่นการรับรองวฒิุการศึกษาท่ีจบการศึกษา 
จากต่างประเทศ 

 
หมายเหตุ :  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู ้สมัครไม่จบการศึกษา และไม่สามารถรับรองการเทียบวุฒิของผู ้สมัครได้  

ใหถื้อวา่ผูส้มคัรรายนั้นไม่ผา่นการสอบสมัภาษณ์ 
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       ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4  
ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 

กิจกรรม สถานที่ วัน  เดือน  ปี 
 

ประกาศหนังสือระเบียบการฯ 
 

ทาง Website : http://tcas.cupt.net 
 

1 มิถุนายน 2561 

รับสมัคร ทาง Website : http://tcas.cupt.net 12 – 16 มิถุนายน 2561 

 

ช าระเงินค่าสมัคร 
 

ช าระผา่นธนาคารหรือ  ณ  ท่ีท าการไปรษณียไ์ทย 
 

12 – 17 มิถุนายน 2561 

 

ผู้สม ัครยื ่นค า ร้องขอแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัว 

 

ทาง Website : http://tcas.cupt.net 

 

 

12 – 19 มิถุนายน 2561 

 

ตรวจสอบคะแนนดิบที ่ใ ช้ ในการ
คัดเลือกและรายช่ือนักเรียนที่ถูกตัด

สิทธ์ิเข้า TCAS รอบที่ 4 

ทาง Website : http://tcas.cupt.net 21 - 24 มิถุนายน 2561 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

 

ทาง Website : http://tcas.cupt.net 
 

 

4 กรกฎาคม 2561 

 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 

มหาวิทยาลยั/สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสอบได้ 
 

10 – 12 กรกฎาคม 2561 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน 

แต่ละสถาบัน 

 

ทาง Website : http://tcas.cupt.net 
 

 

19 กรกฎาคม  2561 

 
หมายเหตุ :  1.    สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย 

             ผา่นทาง website :  http://tcas.cupt.net   เท่านั้น 
      2.    ก าหนดการตรวจร่างกายอาจเปล่ียนแปลงได ้โปรดติดตามจากประกาศของมหาวทิยาลยั 
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ประกาศ 
คณะกรรมการอ านวยการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

เร่ือง   การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
TCAS รอบที่ 4 ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 

 1.  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีมหาวิทยาลยัและสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 62  แห่ง ร่วมรับนักศึกษาจาก

การคัดเลือกผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพ่ือเข้าศึกษา 3,300 คณะ/สาขาวิชา  และ
รับนักศึกษาได้จ านวน 83,753 คน  

 2.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ 
TCAS รอบที่ 1 – 3  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนรับ 759 คน
O-NET

เกณฑ์ข้ันต  าแต่
ละวิชา

(%) (ถ้ามี)

ค่า
น้ าหนัก 

(%)

เกณฑ์
ข้ันต  า 

(%) (ถ้า
มี)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต  า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

2383 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ.) 2383 - 20 - 75 30 - - 30 - - 5
2384 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 2384 - 20 - 75 30 - - 30 - - 10

2385 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (ศศ.บ.) 2385 - 20 - 75 30 - - 30 -
มีความรู้พ้ืนฐานใน
การใช้คอมพิวเตอร์

5

2386 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) 2386 - 20 - 75 30 - - 30 - - 11
2387 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี) 2387 - 20 - 75 30 - - 30 - - 5

2388 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 2388 - 30 - 80 20 - - 20 -
หากมีผลคะแนน
สอบวัดระดับ

ความรู้ภาษาจีน
25

2389 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 2389 - 50 - - - - - - - - 11

2390
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
(ศศ.บ.)

2390 - 50 - - - - - - - - 20

2391 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2391 - 50 - - - - - - - - 12
2392 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 2392 - 50 - - - - - - - - 5

2393
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(ศศ.บ.)

2393 - 50 - - - - - - - - 5

2394 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 2394 - 50 - - - - - - - - 5
2395 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ.) 2395 - 10 - 76 40 - - 40 - - 30
2396 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 2396 - 50 - - - - - - - - 25
2397 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 2397 - 50 - - - - - - - - 40

2398 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 2398 - 20 - 75 30 - - 30 -
มีแฟ้มประวัติ

ผลงาน (Portfolio)
 ทางด้านนาฏศิลป์

10

2399 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) 2399 - 20 - 75 30 - - 30 - - 30

2400 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) 2400 - 20 - 75 30 - - 30 -

ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย

15

จ านวนรับ
คะแนนรวม
ต  าสุด (%)
ปี 2560

รหัสคณะ ช่ือคณะ/สาขา
รหัสคณะ
รับร่วม

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

คุณสมบัติพิเศษ
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนรับ 759 คน
O-NET

เกณฑ์ข้ันต  าแต่
ละวิชา

(%) (ถ้ามี)

ค่า
น้ าหนัก 

(%)

เกณฑ์
ข้ันต  า 

(%) (ถ้า
มี)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต  า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

จ านวนรับ
คะแนนรวม
ต  าสุด (%)
ปี 2560

รหัสคณะ ช่ือคณะ/สาขา
รหัสคณะ
รับร่วม

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

คุณสมบัติพิเศษ

2401 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 2401 - 20 - 75 30 - - 30 -

ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ของ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค.บ. 5ปี)

15

2402
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(บธ.บ.)

2402 - 50 - - - - - - - - 10

2403 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 2403 - 30 - 71 20 - - 20 - - 14
2404 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) 2404 - 30 - 71 20 - - 20 - - 15
2405 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 2405 - 30 - 71 20 - - 20 - - 20
2406 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 2406 - 30 - 71 20 - - 20 - - 15
2407 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 2407 - 30 - 71 20 - - 20 - - 9

2408 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 2408 - 50 - - - - - - -
ไม่รับผู้สมัครท่ีตา

บอด  หูหนวก เป็น
ใบ้

20

2409 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ (นศ.บ.) 2409 - 50 - - - - - - - - 40
2410 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน (นศ.บ.) 2410 - 50 - - - - - - - - 10

2411 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 2411 - 50 - - - - - - -
มีความคิด

สร้างสรรค์  และ
ทางด้านศิลปะ

8

2412 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) 2412 - 30 - 71 20 - - 20 - - 15

2413 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ศศ.บ.) 2413 - 50 - - - - - - -
มีผลการเรียน 

GPAX ไม่ต่ ากว่า 
2.50

34

2414 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 2414 - 30 - 71 20 - - 20 - - 12

2415 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) 2415 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 5

2416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 2416 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 5

2417 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) 2417 - 10 - 71 10 72 30 40 -
ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ัน ม.6 แผน

วิทย์-คณิต
10
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนรับ 759 คน
O-NET

เกณฑ์ข้ันต  าแต่
ละวิชา
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ค่า
น้ าหนัก 

(%)

เกณฑ์
ข้ันต  า 

(%) (ถ้า
มี)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต  า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

จ านวนรับ
คะแนนรวม
ต  าสุด (%)
ปี 2560

รหัสคณะ ช่ือคณะ/สาขา
รหัสคณะ
รับร่วม

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

คุณสมบัติพิเศษ

2418 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 2418 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15

2419 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) 2419 - 10 - 71 10 72 30 40 -
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่เป็นผู้ท่ี

มีโรคตาบอดสี
10

2420 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) 2420 - 10 - 71 10 72 30 40 -
มีผลการเรียน 

GPAX ไม่ต่ ากว่า 
2.00

15

2421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 2421 - 20 - 72 30 - - 30 -
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
 หรือเป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง
10

2422 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 2422 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 10

2423 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (วท.บ.) 2423 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 5

2424
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
(วท.บ.)

2424 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 5

2425 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) 2425 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 5
2426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 2426 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 10

2427 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 2427 - 10 - 71 10 72 30 40 -
มีความสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจ

15

2428 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.บ.) 2428 - 10 - 71 10 72 30 40 -
ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ัน ม.6 แผน

วิทย์-คณิต
5

2429 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 2429 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 5

2430 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 2430 - 10 - 71 10 72 30 40 -
ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ัน ม.6 แผน

วิทย์-คณิต
5
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คุณสมบัติพิเศษ

2431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 2431 - 50 - - - - - - -
เป็นผู้มีทัศนคตีท่ีดี 
 จัดเตรียมผลงาน

ด้านศิลปะ
5

2432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 
(วศ.บ.)

2432 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 15

2433 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (วศ.บ.) 2433 - 15 - 72 15 73 20 35 -

มีผลการเรียน 
GPAX ไม่ต่ ากว่า
2.00 วุฒิม.6วิทย์-

คณิต

10

2434
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
(อส.บ.)

2434 - 10 - 71 10 72 30 40 -
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
 ไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง
5

2435 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 2435 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10

2436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 2436 - 20 - 72 30 - - 30 -

ไม่เสพสารเสพติด 
ไม่สูบบุหร่ี 

ภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างดี

5

2437 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 2437 - 20 - 72 30 - - 30 -
ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ัน ม.6 แผน

วิทย์-คณิต
5

2438 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 2438 - 50 - - - - - - -
ไม่เป็นผู้ท่ีมีจิตไม่

ปกติ ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง

10

2439 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) 2439 - 20 - 75 30 - - 30 - - 20

2440 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 2440 - 20 - 75 30 - - 30 -

ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย

10

2441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี) 2441 - 10 - 75 20 72 20 40 - - 10
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนรับ 759 คน
O-NET

เกณฑ์ข้ันต  าแต่
ละวิชา

(%) (ถ้ามี)

ค่า
น้ าหนัก 

(%)

เกณฑ์
ข้ันต  า 

(%) (ถ้า
มี)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต  า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

จ านวนรับ
คะแนนรวม
ต  าสุด (%)
ปี 2560

รหัสคณะ ช่ือคณะ/สาขา
รหัสคณะ
รับร่วม

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

คุณสมบัติพิเศษ

2442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) 2442 - 10 - 75 20 72 20 40 -

ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา

ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย

3

2443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) 2443 - 10 - 75 20 71 20 40 - - 10
หมายเหตุ 1. GPAX ให้ค่าน้ าหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ให้ค่าน้ าหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยก าหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ าหนักวิชาละ 6%
3. คณะ/สาขาวิชาท่ีไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ าสุด (%) เน่ืองจากเป็นคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก  หรือมีการปรับเปล่ียนช่ือคณะ/สาขาวิชาไปจากเดิม  หรือไม่มีผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2560 ท่ีผ่านมา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. คุณสมบัตทิั่วไป 
1.1 เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับผูส้มคัรท่ีจบ
หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั  ตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการด าเนินงานการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามญัศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2544 ภายในปีการศึกษา 2560 (วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561) 

1.3 เป็นผูท่ี้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 

1.4 เป็นผู ้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า  จะตั้ งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ  
และจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.5 ต้องไม่เป็นผู้ทีก่ ำลงัศึกษำเกนิกว่ำช้ันปีที ่1  ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี
ร่วมในการคดัเลือกน้ี   เวน้แต่จะไดล้าออกจากสถาบนัอุดมศึกษานั้นเสียก่อน 

1.6 จะต้องไม่เป็นผู ้ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพ่ือสมัครเข้าศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 1.1 ถึง  1.6  ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขำดคุณสมบัต ิ
เฉพำะตำมข้อ 2  และหำกตรวจสอบพบว่ำเอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือกเป็นเอกสำรเท็จ  จะถูกตัดสิทธ์ิในกำรคัดเลือกคร้ังนี้   
และแม้ว่ำจะได้รับกำรส่งช่ือเข้ำรับกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำใดแล้วกต็ำม จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตนักศึกษำทนัท ี

2. คุณสมบัตเิฉพำะ 

 นอกจากคุณสมบติัทัว่ไปทั้ง 6 ประการดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ยงัไดก้ าหนดคุณสมบติัเฉพาะข้ึนมา
อีกดงัต่อไปน้ี   

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ทีส่มัครเข้ำศึกษำคณะ/ประเภทวชิำแพทยศำสตร์ 
1. ต้องมีคุณสมบัติ ท่ีจะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว  

โดยตอ้งสามารถท าสัญญาผูกพนัฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลยั  
(ยกเวน้ผูเ้ขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน) 

2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาแพทยศ์าสตร์ จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ
อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดงัต่อไปน้ี 

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรค
อารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) 
โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
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2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 
อยา่งถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม 

2.4 มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
2.5.2 ระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 

2.6 มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล และ
ความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลป์ระสาท
การไดย้นิ (sensorineural hearing loss) 

2.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้คณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ทั้งน้ี คณบดี/ผูอ้  านวยการวทิยาลยั อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในแต่ละกรณี ตรวจเพ่ิมเติมได ้

 คุณสมบัติเฉพำะทำงกำรศึกษำของผู้สมัครคณะ/ประเภทวชิำแพทยศำสตร์ 
ต้องศึกษำรำยวชิำในหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนปลำย  ครบตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดมรีำยละเอยีดดงันี ้
1. หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544  หรือหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  รวมกนัไม่นอ้ยกว่า  
22 หน่วยกิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน   ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน    
ส าหรับหมวดวชิาวทิยาศาสตร์ใหแ้สดงหลกัฐานวา่ไดศึ้กษาภาคปฏิบติัการเทียบเท่าหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

 คุณสมบัติเฉพำะทำงกำรศึกษำของผู้สมัครคณะ/ประเภทวชิำวศิวกรรมศำสตร์ 
 ต้องศึกษำรำยวชิำในหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนปลำย  ครบตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดมรีำยละเอยีดดงันี ้

1. หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544  หรือหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่น้อยกว่า  
22 หน่วยกิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

2. หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนส าหรับหมวด 
วชิาวทิยาศาสตร์ใหแ้สดงหลกัฐานวา่ไดศึ้กษาภาคปฏิบติัการเทียบเท่าหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

3. ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   ตอ้งส าเร็จการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม 
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  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ทีส่มัครเข้ำศึกษำคณะ/ประเภทวชิำทนัตแพทยศำสตร์ 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะเขา้รับราชการได ้ หลงัจากจบการศึกษาแลว้  (ยกเวน้ผูเ้ขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน) 
2. ก่อนเขา้ศึกษาตอ้งสามารถท าสัญญาผูกพนัฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  29 สิงหาคม  

2543 คือ เป็นสญัญาท่ีก าหนดหนา้ท่ีของผูรั้บทุนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรฯ โดยตอ้งท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ผูกพนัให้ 
ส่วนราชการตอ้งบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ  หรือพนกังานในหน่วยงานของรัฐ 

3. ผู ้ท่ีผ่านการสอบข้อเ ขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค  
อำกำรของโรคหรือควำมพกิำรทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวชิำชีพทนัตกรรม   ดงันี ้

3.1 มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน 
3.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแ้ก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ

แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

3.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม เช่น โรคเร้ือน โรคเทา้ชา้ง 

3.4 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพทนัตกรรม 
• โรคลมชกัท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้(โรคลมชกัท่ีไม่มีอาการชกัมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี โดยมีการรับรอง

จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชกัท่ีควบคุมได)้ 
• โรคหัวใจระดบัรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ  โรคภาวะความดนัเลือด

รุนแรง  และมีภาวะแทรกซอ้นจนท าใหเ้กิดพยาธิสภาพต่ออวยัวะอยา่งถาวร 
• ภาวะไตวายเร้ือรัง 
• โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

3.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 
3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ   โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง   ดงัน้ี 

• สายตาไม่ปกติ  เม่ือรักษาโดยใชแ้วน่สายตาแลว้ยงัมีสายตาต ่ากวา่  6/24  ทั้งสองขา้ง 
• สายตาขา้งท่ีดีต ่ากวา่ G/12  เม่ือไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
• ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

3.7 หูหนวก  หรือหูตึง  (threshold  ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)  จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 
(sensor neural hearing loss)  ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดีข้ึน 

3.8 โรค หรือความพิการอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ท่ีคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ทั้งน้ี  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติมได ้

หมำยเหตุ 
1. ผูเ้ขา้ศึกษาใหข้อ้มูลเท็จ  หรือจงใจปกปิดขอ้มูล  หรือแมแ้ต่ปรากฏเป็นความเท็จข้ึนภายหลงั  จะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิการศึกษา 

2. การพิจารณาตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยเหตุผลคุณสมบติัเฉพาะ ตอ้งท าในรูปแบบกรรมการซ่ึงมีไม่นอ้ยกวา่  5  คน 
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 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ทีส่มัครเข้ำศึกษำคณะ/ประเภทวชิำเภสัชศำสตร์ 
1. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์  หรือประเภทวิชาเตรียมเภสัชศาสตร์ของสถาบันใดสถาบนัหน่ึง  

(ยกเวน้ผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน) 
2. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือก มีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะตอ้งไดรั้บการทดสอบความพร้อมในการศึกษาและ

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในวนัสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เช่น ความสามารถในการแยกแยะสี และผ่านการทดสอบ
ดงักล่าวแลว้จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา (ข้อแนะน ำ  ควรตรวจตำบอดสีก่อนสมคัรฯ) 

3. ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาเภสัชกรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 2546 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ทีส่มัครเข้ำศึกษำคณะ/ประเภทวชิำพยำบำลศำสตร์ 
 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีต้องฝึกให้การพยาบาล
ผูรั้บบริการ ผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอนั
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis) หรือโรคบุคลิกภา

ไแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย  ท่ีจะมีผลต่อผูรั้บบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร  อนัเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 

4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
• โรคลมชักท่ีย ังไม่สามารถควบคุมได้  (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง 

จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  ถือเป็นโรคลมชกัท่ีควบคุมได)้ 
• โรคหวัใจระดบัรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
• โรคความดนัเลือดสูงรุนแรง  และมีภาวะแทรกซอ้นท าใหเ้กิดพยาธิสภาพต่ออวยัวะอยา่งถาวร 
• ภาวะไตวายเร้ือรัง 
• โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 
6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

• สายตาไม่ปกติ  เม่ือรักษาโดยใชแ้วน่ตาแลว้ยงัมีสายตาต ่ากวา่  6/24  ทั้งสองขา้ง 
• สายตาขา้งดี  ต ่ากวา่  G/12  เม่ือไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
• สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

7. หูหนวกหรือหู ตึง  (threshold ของการได้ยิน สูงกว่า  40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน  
(sensorneural hearing loss)  ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดีข้ึน 

8. โรคหรือความพิการอ่ืนๆ   ซ่ึงมิได้ระบุไว้ท่ีคณะกรรมการผู ้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ทั้งน้ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผูอ้  านวยการวทิยาลยั/อธิการบดี  อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติม
ได ้
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หมำยเหตุ 

• ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดขอ้มูล หรือแมป้รากฏเป็นความเท็จข้ึนภายหลงัจะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิ
การศึกษา 

• การพิจารณาตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยเหตุผลทางคุณสมบติัเฉพาะตอ้งกระท าโดยกรรมการในรูปองค์คณะท่ีมีจ านวน
กรรมการไม่นอ้ยกวา่  5  คน 
 ทั้งน้ี  ผูท่ี้ผา่นการสอบขอ้เขียนจะตอ้งเขา้สอบสมัภาษณ์และไดรั้บการตรวจร่างกาย   ดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจร่างกายทัว่ไป 
2. ตรวจระดบัการไดย้นิ 
3. ตรวจตาบอดสี 
4. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก  หรือแสดงผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ีถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน 

 คุณสมบัติเฉพำะทำงกำรศึกษำของผู้สมัครคณะ /ประเภทวิชำพยำบำลศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์   
สำธำรณสุขศำสตร์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ วทิยำลยัเทคนิคกำรสัตวแพทย์ และอุตสำหกรรมเกษตร 
 ต้องศึกษำรำยวชิำในหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนปลำย  ครบตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดมรีำยละเอยีดดงันี ้

1. หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544 หรือหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 22 
หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

2. หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑห์ลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน ส าหรับหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ให้แสดงหลกัฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน (ยกเว้นคณะพยำบำลศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสต์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดให้ผู้สมคัร
ต้องมคุีณสมบัตติำมข้อ 1 เท่ำนั้น) 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้สมัครเข้ำศึกษำคณะ/ประเภทวิชำสัตวแพทยศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์   
สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ และวทิยำลยัเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 ผู ้ท่ีผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะต้องได้รับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา  
และความพร้อมในการประกอบอาชีพในวนัสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  และผา่นการทดสอบดงักล่าวแลว้จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
 

 นอกจากน้ี  ยังมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในบางคณะ/ประเภทวิชาของมหาวิทยาลัย  

และสถาบันต่างๆ  ทีไ่ด้ก าหนดเพิม่เติม ดังต่อไปน้ี   คือ 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 
 

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
1. เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
2. เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2554 ทุกแผนการเรียน โดยมีเกรดเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป 
3. เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา โดยมีเกรดเฉล่ียสะสม 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.85 

ข้ึนไป 
4. เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีความขยนัหมัน่เพียร และมีวนิยั 
5. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ดงัน้ี 

5.1 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว ้นแต่กรณีโทษนั้ นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  
หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 

5.2 ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 
5.3 ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสงัคมรังเกียจ 
5.4 ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถาบนัการศึกษาเพราะความผิดทางวนิยั 

 
 
 

คณะครุศาสตร์   
สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (ศศ.บ.)  
1. มีความรู้พ้ืนฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์และใจรักงานด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร เช่น การถ่ายภาพ การผลิตส่ือ การท าวิดีทัศน์              

เป็นตน้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)  หากมีผลคะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) จากสถาบนั HANBAN จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 
1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 
2. มีแฟ้มประวติัผลงาน (Portfolio) ทางด้านนาฏศิลป์  มีผลงานการแสดง การประกวดทางนาฏศิลป์ในระดับสถาบัน 

ระดบัจงัหวดั  ระดบัชาติ  หรือระดบันานาชาติ 
3. เขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์  และสอบสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

3.1 ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะนาฏศิลป์ 
3.2 สอบสมัภาษณ์ 

4. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หลกัสูตรก าหนด 
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สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (ค.บ. 5 ปี) 
1. ผา่นกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลกัสูตรก าหนด 
2. หากมีผลคะแนนการสอบวดัระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับทั้ งในและต่างประเทศ  จะได้รับ 

การพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นตน้ 
สาขาวชิาสังคมศึกษา  (ค.บ. 5 ปี) 
1. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา  วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรือขอ้ก าหนดในมาตรฐานวชิาชีพ หรือมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
2. ผา่นการสอบสมัภาษณ์ของสาขาวชิาสงัคมศึกษา  (ค.บ. 5 ปี) 
3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลยัไดว้่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบติั

ตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

คณะวทิยาการจัดการ  
สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกจิบันเทงิ (นศ.บ.)   ไม่รับผูส้มคัรท่ีตาบอด  หูหนวก เป็นใบ ้
สาขาวชิาภาพยนตร์และดจิทิลัมเีดยี (นศ.บ.)   มีความคิดสร้างสรรค ์ และทางดา้นศิลปะ 
สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (ศศ.บ.)     มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร (GPAX) ไม่ต ่ากวา่ 2.50  มีความสามารถส่ือสาร

ภาษาต่างประเทศไดดี้  มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สาขาวชิาเคม ี(วท.บ.) ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 
สาขาวชิาจุลชีววทิยา (วท.บ.) มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคตาบอดสี  
สาขาวชิาชีววทิยา (วท.บ.) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร (GPAX) ไม่ต ่ากวา่ 2.00   
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่วย  

หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  เป็นผูมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม (วท.บ.) ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 
สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (วท.บ.) ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 
สาขาวชิาแอนิเมช่ันและดจิทิลัมเีดยี (วท.บ.) 
1. เป็นผูมี้ทศันคตีท่ีดี  มีวนิยัและความรับผิดชอบ  มีความตั้งใจในการศึกษาดา้นแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย 
2. จดัเตรียมผลงานดา้นศิลปะ (ถา้มี) มาประกอบการพิจารณาในวนัสอบสมัภาษณ์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลติ (วศ.บ.)    
1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 
2. ผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบ

เคร่ืองกล สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเทียบเท่า 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร (GPAX) ไม่ต ่ากวา่ 2.00   
สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลิตและโลจสิตกิส์ (อส.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็น

โรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
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มหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)     
1.  เป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
2. ไม่เสพสารเสพติด ไม่สูบบุหร่ี  
3. ภาษาองักฤษค่อนขา้งดี  
4. เป็นผูที้มีทศันคติท่ีดีเหมาะกบัวชิาชีพสาธารณสุข 
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)   
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต  
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและ/หรือการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยจากสภาการแพทยแ์ผนไทย 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีจิตไม่ปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผูท่ี้มีความ

พิการ และความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) ผ่านกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/

หรือหลกัสูตรก าหนด 
สาขาวชิาชีววทิยา (ค.บ. 5 ปี)  ผ่านกระบวนการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือ

หลกัสูตรก าหนด 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผูส้มคัรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต มีคุณสมบติัตามหลกัสูตรดงัน้ี  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือ
ศิลป์-ค านวณ หรือศิลป์-ภาษา หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ -คณิต หรือศิลป์-
ค านวณ หรือกรณีวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่าตอ้งมีหลกัฐาน ประสบการณ์ดา้นคหกรรมศาสตร์ 
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ สาขาวชิาชีววทิยา สาขาวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม และสาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต 
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือ
องักฤษ-คณิต หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 6. สาขาวิชาสถิติประยุกต ์และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. ผูส้มคัรสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จะตอ้งเรียนแผนการ
เรียนสายวทิย ์– คณิตเท่านั้น 
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กำรรับสมคัร 
1. ใหผู้ส้มคัร สมคัรผา่นทาง Website : http://tcas.cupt.net  เท่านั้น 
2. หลกัฐานการสมคัรต่าง ๆ ใหน้ าไปยืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 
3. ถ้ำผู้สมัครต้องกำรเปลีย่นอนัดับกำรเลือกใหม่จะต้องท ำกำรสมคัรใหม่ตำมขั้นตอนและช ำระเงินค่ำสมคัรใหม่ทั้งหมด 

โดยข้อมูลกำรสมัครก่อนหน้ำนั้นจะถูกยกเลิก (ขอให้ผู้สมัครศึกษำขั้นตอนกำรสมัครให้เข้ำใจ ซ่ึงสมำคมที่ประชุมอธิกำรบด ี
แห่งประเทศไทยได้ระบุรำยละเอยีดไว้ในขั้นตอนกำรสมคัรแล้ว) 

อตัรำค่ำเอกสำรและค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
1. ค่าธรรมเนียมการเลือก อนัดบัการเลือก อนัดบัแรก  150  บาท อนัดบัถดัไป  อนัดบัละ  50  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน แยกเป็น 

3.1 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินค่าสมคัรผา่นธนาคาร   15  บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินค่าสมคัร ณ ท่ีท าการไปรษณียไ์ทย   15   บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินค่าสมคัรผา่นเคานเ์ตอร์เซอร์วสิ 10 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมในการออกหลกัฐานผา่นการคดัเลือก ฉบบัละ  20  บาท 
4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย ใหเ้ป็นไปตามท่ีแต่ละมหาวทิยาลยั/สถาบนั ก าหนด 

หมำยเหตุ   ค่าธรรมเนียมการสมคัร เม่ือสมคัรแลว้จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ 

กำรประกำศผลกำรคดัเลือก 
 คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะแจ้งผลการคัดเลือกและก าหนดการ 
สอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกายใหผู้ส้มคัรทุกคนทราบทาง Website : http://tcas.cupt.net  ในวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2561 

กำรตรวจร่ำงกำยและเอกซเรย์ 
การตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  10 - 12  กรกฎาคม  2561 เป็นตน้ไป ณ มหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีสอบได้ 

ตามสถานท่ีท่ีจะประกาศใหท้ราบในวนัประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ทาง Website : http://tcas.cupt.net  
หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ โปรดตดิตำมจำกประกำศของมหำวทิยำลยั 
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กำรสอบสัมภำษณ์ 
 การสอบสมัภาษณ์ จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  10 - 12 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ณ มหาวทิยาลยั/สถาบนั ท่ีสอบไดต้ามสถานท่ี      
ท่ีจะประกาศใหท้ราบในวนัประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ทาง Website : tcas.cupt.net และผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์จะตอ้ง
น าหลกัฐานตน้ฉบบัและส าเนาท่ีผูส้มคัรรับรองถูกตอ้งไปแสดงหรือมอบใหแ้ก่กรรมการสอบสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ใบสมคัรท่ีพิมพอ์อกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีกรอกขอ้ความชดัเจนและติดรูปเรียบร้อย  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในใบสมคัร 
2. บตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
4. วฒิุบตัรการศึกษา  

4.1 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  ตอ้งน า 
•   ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดบัผลการเรียน

เฉล่ีย (GPAX) โดยจะตอ้งให้หัวหนา้สถานศึกษาหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงนามรับรองและประทบัตรา
โรงเรียนดว้ย 

•   หลกัฐานใบประกาศนียบตัร (ถา้มี) 
4.2 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  ตอ้งน า 

•   เอกสารแสดงระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ยกเว้น หลกัสูตรสากลของ 
ประเทศองักฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑก์ารเทียบความรู้วฒิุของประเทศองักฤษ
และหลกัสูตร IB (International Baccalaureate) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเทียบความรู้  
วฒิุประกาศนียบตัร IB (International Baccalaureate) 

•   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การเทียบความรู้วฒิุจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 
•   ประกาศนียบตัร  และ Transcript 

5. ผูผ้า่นการคดัเลือกทุกคนตอ้งน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบต่างดา้ว หรือหลกัฐานตามท่ีทางราชการออกให้
มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ดว้ย 

6. หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศใหท้ราบในวนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิ 
สอบสมัภาษณ์ และตรวจร่างกาย ทาง Website : http://tcas.cupt.net 
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กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
 คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศรายช่ือผู ้มี สิทธ์ิเข้าศึกษา 
ในคณะหรือประเภทวชิาของมหาวทิยาลยัและสถาบนัต่างๆ  ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม  2561  ทาง Website : http://tcas.cupt.net             
 ให้ผู ้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาน าหลักฐานและใบส าคัญต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีตนเอง 
ผ่านการคดัเลือกไดไ้ปรายงานตวัพร้อมช าระค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเป็นนิสิตนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลยั/
สถาบนันั้นๆ ต่อไป (รายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลยั/สถาบนั ดูได้จาก  Website : http://tcas.cupt.net หรือหนังสือระเบียบ
การคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  )  
 

 ผู้ใดจงใจให้ข้อมูลเท็จจะถือว่ำกระท ำกำรทุจริต จะถูกตดัสิทธ์ิในกำรสมคัรและถูกด ำเนินกำร  ดงันี ้
1. ตดัสิทธ์ิในการสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) เป็นเวลา 3 ปี 
2. อาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
3. กรณีเป็นนิสิตนกัศึกษาอยูแ่ลว้ จะถูกลงโทษทางวนิยัสถานหนกัถึงขั้นพน้สภาพการเป็นนิสิตนกัศึกษา 
4. กรณีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ จะแจง้ใหต้น้สงักดัด าเนินการทางวนิยัต่อไป 

 
                                                ประกาศ   ณ   วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
 

                                                                                                    

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
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ขั้นตอนกำรสมัครคดัเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบที ่4 
 การสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลางผูส้มคัรตอ้งจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
หรือเทียบเท่า  และไดท้ าการสอบ O-NET GAT และ/หรือ  PAT แลว้   
ขั้นตอนกำรสมัคร 

1. ศึกษาขอ้มูลการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาฯ ไดจ้าก Website : http://tcas.cupt.net   
2. เข้าสู่ระบบ  http://tcas.cupt.net เพื่อท าการสมัคร  โดยกรอกข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนในการคน้หาขอ้มูล 

และผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนตวัของผูส้มคัร  แลว้เลือกคณะท่ีประสงคจ์ะสมคัร TCAS รอบท่ี 4   
3. เม่ือกรอกขอ้มูลแลว้ให้ตรวจสอบความถูกตอ้ง  แลว้จึงบนัทึกการสมคัร ( เม่ือบนัทึกการสมคัรแลว้จะไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลใดๆ ได ้) โดยระบบจะท าการค านวณเงินค่าสมคัรให ้
4. พิมพใ์บสมคัรและลงลายมือช่ือผูส้มคัร  เพื่อน าไปช าระเงินท่ีธนาคาร  เคาเตอร์เซอร์วสิ หรือ ณ ท่ีท าการไปรษณียไ์ทย 
5. ตรวจสอบสถานภาพการช าระเงินทาง  http://tcas.cupt.net  หลงัจากช าระเงินแลว้  1 – 2 วนั 
6. การสมคัรจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดช้ าระเงินแลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของผูส้มคัร ไดแ้ก่ ช่ือ – สกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตวันักเรียน ฯลฯ ( ไม่รวมถึงอันดับการเลือกคณะ ) ให้ผูส้มัครส่งค าร้องขอแก้ไขขอ้มูล 
พร้อมส าเนาหลกัฐานทาง Email: tcas@cupt.net, admissions@cupt.net ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 12-19 มิถุนายน 2561 โดยไม่สามารถแกไ้ข
กำรเลือกคณะได้ 

7. ส ำหรับผู้สมัครที่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต้องส่งใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ส่งมำยังสมำคมที่ประชุม
อธิกำรบดแีห่งประเทศไทย ทำงโทรสำร 0 – 2345 – 5155 หรือ E-Mail : tcas@cupt.net   

8. หำกผู้สมัครต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรเลือกคณะ จะต้องท ำกำรสมัครใหม่และช ำระเงินใหม่ทั้งหมด โดยข้อมูล 
กำรสมัครก่อนหน้ำนั้นจะถูกยกเลิก และต้องท ำกำรสมัครใหม่ให้เสร็จส้ินภำยในวันที่  16 มิถุนำยน 2561 และช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 17 มิถุนำยน 2561  โดยสมำคมทีป่ระชุมอธิกำรบดแีห่งประเทศไทยจะยึดข้อมูลกำรสมคัรคร้ังหลังสุดที่มกีำรช ำระเงนิ
เรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูล ในกำรประมวลผล 

ค่ำสมัครและกำรช ำระเงิน 
1. ค่าสมคัรคดัเลือกฯ ในระบบกลาง  เป็นดงัน้ี 

1.1 เลือก  1  อนัดบั   150  บาท   
1.2 เลือกอนัดบัต่อไป   อนัดบัละ    50  บาท   
1.3 ค่าธรรมเนียม 

1.3.1 ถา้ช าระเงินค่าสมคัรท่ีธนาคาร หรือ ณ ท่ีท าการไปรษณียไ์ทย  ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม    15   บาท  
1.3.2 ถา้ช าระเงินค่าสมคัรท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม    10   บาท 

2. เม่ือผูส้มคัรท าการช าระเงินค่าสมคัรท่ีธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ณ ท่ีท าการไปรษณียไ์ทย เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเงิน 
จะระบุช่ือธนาคาร  สาขาของเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือสาขาไปรษณียไ์ทย  พร้อมกบัลงลายมือช่ือผูรั้บเงิน  และวนัท่ีรับเงินในส่วน
ของใบสมคัรและใบแจง้การช าระเงิน 

3. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บช าระเงินไม่สามารถยิงบาร์โค๊ตในใบสมคัรของผูส้มคัรได้ เจ้าหน้าท่ีผูรั้บช าระเงินจะคีย ์  
Ref. No. 1 (เลขประจ าตวัประชาชน) และ Ref. No. 2 (เลขท่ีใบสมคัร) ของผูส้มัครในการรับช าระเงิน ผูส้มัครจะต้องท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของ Ref. No.1 (เลขประจ าตวัประชาชน) และ Ref. No. 2 (เลขท่ีใบสมคัร)  เพื่อความถูกตอ้งในการช าระเงิน 

4. เจ้าหน้าท่ีจะเก็บส่วนของใบแจง้การช าระเงินไว ้ และมอบส่วนของใบสมคัรให้ผูส้มคัรเพ่ือน ามาติดรูปถ่ายและ 
เก็บเป็นหลกัฐานไวใ้ชใ้นการสอบสมัภาษณ์ 
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เลขที่สมัคร

วันที่สมัคร
เวลาที่สมัคร

ชำระเงินภายในวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561ตัวอย่าง ติดรูปถ่าย
เพื่อใช้เก็บเป็นหลักฐาน

ในการสัมภาษณ์
(กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2561 และได้ทำการสอบ O-NET ตรงตามปีที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

ชื่อ ....................................................................................................... เลขประจำตัวประชาชน ........................................................
รหัสโรงเรียน ......................... ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
เลขประจำตัวนักเรียน ........................ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ....................... หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา .....................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ .........................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (1) ......................................... เบอร์โทรศัพท์ (2) .........................................

ประวัติการสอบและเกรดเฉลี่ยสะสม

GPAX   .................

เลขที่นั่งสอบ O-NET (     )   ..........................
เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (        ) ...................... เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (        ) ......................
เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (        ) ...................... เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (        ) ......................

*หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการประมวลผลการคัดเลือกฯ หากพบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้ง สมาคม ทปอ.เพื่อแก้ไข ภายในวันที่ 12-16 มิ.ย  2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว

คณะที่ประสงค์เลือก (Admissions)
อันดับที่ 1 รหัสคณะ 
อันดับที่ 2 รหัสคณะ 
อันดับที่ 3 รหัสคณะ 
อันดับที่ 4 รหัสคณะ 

ชำระเงินภายในวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561

ค่าสมัครที่ต้องชำระ บาท

*หมายเหตุ ค่าสมัครนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารธนชาต

ไปรษณีย์ไทย

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

สาขา ...........................................

วันที่/เดือน/ปี  ......../........./.........

ลายมือชื่อผู้สมัคร ................................

เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .................................

- การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากไม่ชำระเงินตามกำหนดถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ 
- การชำระเงิน ให้ชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์ตามรายชื่อที่ปรากฏในใบสมัครเท่านั้น  และสมาคม ทปอ.จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
- โปรดตรวจสอบรายละเอียด  เลขประจำตัวประชาชน (Ref. no. 1)  และเลขที่สมัคร (Ref. no. 2) จากหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง
- ผู้สมัครจะสามารถตรวจสอบผลการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 1-2 วันทำการ
- การสมัครแต่ละครั้งถือว่าเป็นการสมัครใหม่ ถ้าสมัครหลายครั้ง สมาคม ทปอ.จะพิจารณาอันดับการเลือกจากใบสมัครที่ทำการสมัครครั้งล่าสุดที่ชำระเงินเท่านั้น

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3  เลขที่ 328  ถ.ศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400
โทร.  0-2354-5150-2      โทรสาร  0-2354-5155 , 0-2354-5156        Website : http://a.cupt.net  

สำหรับผู้สมัครกรุณาตัดตามรอยประ /  Please cut along the dotted line.

ใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับตัวแทนรับชำระเงิน

ชำระเงินภายในวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561
( โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน )

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อเข้าบัญชีคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สาขา ........................................ วันที่ ........../........../..........

ธ.กรุงเทพ (Br.No.123) SERVICE CODE: AUPT (15/15 บาท)
ธ.กรุงไทย  COMP CODE: 8654 (15/15 บาท)
ธ.กรุงศรีอยุธยา  COMP CODE: 53283 (15/15 บาท)
ธ.กสิกรไทย  COMP CODE: 35184 (15/15 บาท) 
ธ.ทหารไทย  COMP CODE: 0006 (15/15 บาท) 

ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย  COMP CODE : CUAS (15/15 บาท)

ธ.ไทยพาณิชย์  ACCT NO. 045-3-04378-8 Bill Payment (15/15 บาท)
ธ.ธนชาต  COMP CODE: D100 /Service Code 4130 (15/15 บาท)

ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ Pay at Post 750 (15 บาท) 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (10 บาท) 

รหัสคณะที่เลือก โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ชำระเงิน

Name:
Customer no. / Ref. no. 1:

(เลขประจำตัวประชาชน)
Reference no. / Ref. no. 2:

(เลขที่สมัคร)

ค่าสมัครที่ต้องชำระ บาท

รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
*หมายเหตุ ค่าสมัครนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน                          

ผู้นำฝาก/โทร. ...................................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน...................................................

๑.คัดเลือก ๖๑ [๒๔/๐๕/๖๑ ๑๔:๕๒:๒๘]

๒.คัดเลือก ๖๑ [๒๔/๐๕/๖๑ ๑๔:๕๒:๒๘]

1000001
12 มิถุนายน 2561
14:52:28

นาย ตัวอย่าง  ทดสอบ 341012344109
1010242001 ฤทธิยะวรรณาลัย

0070014790 สามัญฯ 2560
เลขที่ 328 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-3543728 -

3.17
60 00101247

1/60 2/60
1/61 00101011 2/61 00109410

0001
0002
0003
0004

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

300.00

300.00

(สามร้อยบาทถ้วน)

(สามร้อยบาทถ้วน)

ef2d017b4b63503c1d3f067d48c7a6c6

0001 , 0002 , 0003 , 0004

นาย ตัวอย่าง  ทดสอบ
341012344109
1000001

|099300008684800 341012344109 1000001 30000

314



กำรคดิคะแนน 
     

 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ก าหนดใหพิ้จารณาคดัเลือกผูส้มคัรโดยใช ้

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าน ้ าหนกัร้อยละ 20 
2. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ใหค้่าน ้ าหนกัร้อยละ 30 
3. ผลการสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) ใหค้่าน ้ าหนกัร้อยละ 10 -  50 
4. ผลการทดสอบความถนดัทางวชิาชีพและวชิาการ (PAT) ใหค้่าน ้ าหนกัร้อยละ 0 - 40 
5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 

ก่อนรับเขา้ศึกษา ไม่คิดค่าน ้ าหนกัคะแนน  

การก าหนดสัดส่วนค่าน ้ าหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา  GAT และ/หรือวิชา PAT ให้คิดตามท่ีคณะ/ประเภทวิชา
นั้นๆ  ก าหนดไว ้ 

กำรคิดคะแนนสอบวชิำ O-NET, GAT และ PAT 
 คะแนนทุกวิชาท่ีน ามาคิดจะตอ้งผ่านเกณฑ์ท่ีคณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ ไดก้ าหนดไว ้หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าจะไม่รับ
พิจารณา 

กำรคดิคะแนน GPAX 
 ในการคดัเลือกก าหนดไดใ้ชผ้ลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 การคิดคะแนน
ส่วนน้ี ใหคิ้ดเทียบคะแนนเตม็เป็น 300 คะแนน 
วธีิคดิ 

1. ใหน้ าผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) คูณกบั 75 เพ่ือแปลงค่าผลการเรียนเฉล่ียเป็นคะแนนเตม็ 300 คะแนน 
2. ใหน้ าคะแนน GPAX ท่ีแปลงค่าเป็นคะแนนแลว้คูณกบัค่าน ้ าหนกัท่ีก าหนด จะไดเ้ป็นคะแนน GPAX  

ตวัอย่ำง  ผูส้มคัรมีผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX)  =  2.93 
วธีิคดิ 
 ขั้นท่ี 1 ใหน้ า GPAX คูณดว้ย 75 จะไดค้ะแนนดงัน้ี 
  คะแนน GPAX  (2.93 × 75)  =  219.75 คะแนน 
 ขั้นท่ี 2 น าคะแนน GPAX คูณดว้ยค่าน ้ าหนกัท่ีก าหนดไว ้คือ 20% 
  คะแนน GPAX  (219.75 × 20)  =  4,395  คะแนน  จากคะแนนเตม็ 6,000 คะแนน 

วธีิกำรคดิคะแนน O-NET 
1. ใหน้ าคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวชิาของผูส้มคัรคูณกบั 3 (ก าหนดใหค้ะแนนเตม็แต่ละวชิาเท่ากบั 300) 
2. น าคะแนนในขอ้ 1 คูณกบัค่าน ้ าหนกัท่ีก าหนด  
3. น าคะแนนแต่ละวชิาในขอ้ 2 มารวมกนัจะไดค้ะแนนรวมของ O-NET  

ตวัอย่ำง ผูส้มคัรมีคะแนน O-NET ดงัน้ี 
 วชิา   01  =  63.00,   02  =  75.00,   03  =  71.00,   
 04  =  81.00,   05  =  87.00 
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ขั้นท่ี 1 น าคะแนนแต่ละวชิาของผูส้มคัรคูณดว้ย 3 (ยกเวน้วชิา 06 ไม่ตอ้งคูณ) ดงัน้ี 
 คะแนน O-NET วชิา 01   (63.00 × 3)   =   189 
 วชิา 02   (75.00 × 3)   =  225 
 วชิา 03   (71.00 × 3)   =   213 
 วชิา 04   (81.00 × 3)   =   243 
 วชิา 05   (87.00 × 3)   =   261 
ขั้นท่ี 2 น าคะแนนท่ีคูณดว้ย 3 คูณดว้ยค่าน ้ าหนกั ดงัน้ี 
 คะแนน O-NET วชิา 01   (189 × 6)  =   1,134 
 วชิา 02   (225 × 6)   =   1,350 
 วชิา 03   (213 × 6)   =   1,278 
 วชิา 04   (261 × 6)  =   1,566 

วชิา 05   (261 × 6)   =   1,566 
ขั้นท่ี 3 น าคะแนน O-NET ท่ีคูณดว้ยค่าน ้าหนกัแลว้ มารวมกนัดงัน้ี 
 คะแนน O-NET (1,134 + 1,350 + 1,278 + 1,566 + 1,566) 
 คะแนนรวม O-NET  =  6,894  คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน) 

วธีิกำรคดิคะแนน GAT, PAT 
1. น าคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผูส้มคัรคูณกบัค่าน ้ าหนกัท่ีก าหนด 
2. น าคะแนนแต่ละวชิาจากขอ้ 1 มารวมกนัจะไดค้ะแนนรวมของ GAT และ/ PAT 

ตัวอย่ำง  วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผูส้มคัรเขา้ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอ้งการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าหนดให้สอบ O-NET 5 กลุ่มสาระฯ คือ รหัส 01, 02, 03, 04 และ 05 แต่ละวิชาให้ค่าน ้ าหนักร้อยละ 6 วิชา GAT (รหัส 85)  
ให้ค่าน ้ าหนักร้อยละ 15  วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่าน ้ าหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน ้ าหนักร้อยละ 20 ผูส้มคัร 
มีคะแนนแตล่ะวชิาดงัน้ี 
วธีิคดิ 
 ขั้นท่ี 1 น าคะแนน GAT และ PAT ของผูส้มคัรคูณกบัค่าน ้ าหนกั 
  คะแนน GAT (265 × 15)  =  3,975  คะแนน 
  คะแนน PAT 2 (210 × 15)  =  3,150 คะแนน 
  คะแนน PAT 3 (250 × 20)  =  5,000 คะแนน 
  คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000)  =  12,125  คะแนน 

กำรคดิคะแนนรวม 
 คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT 
ตวัอย่ำง  ผูส้มคัรมีผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX)  =  2.93 
 คะแนน O-NET   01  =  63.00,  02  =  75.00,  03  =  71.00,  

 04   =  81.00,  05  =  87.00 
 คะแนน  GAT     =  265 
 คะแนน  PAT 2   =  210 
 คะแนน  PAT 3  =  250  
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 เม่ือคิดคะแนนการสมคัรคดัเลือกฯ ในคณะวศิวกรรมศาสตร์ ผูส้มคัรจะไดค้ะแนนรวมดงัน้ี 
 

คณะ/ประเภทวิชำ 
วิชำ (%) 
น ้ำหนัก 

GPAX 
คะแนน O-NET 

คะแนน 
GAT 

คะแนน PAT 
คะแนน 
รวม 

01 02 03 04 05  PAT 2 PAT 3  

20 6 6 6 6 6 15 15 20 100 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ คะแนนเตม็ 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 6,000 30,000 
 คะแนนที่ได ้ 4,395 1,134 1,350 1,278 1,566 1,566 3,975 3,150 5,000 23,414 

คิดเป็นร้อยละ 78.046 

 
หมำยเหตุ    เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งและแม่นย  าในการค านวณคะแนน ผูส้มคัรสามารถใชโ้ปรแกรมการคิดคะแนนในการคดัเลือกฯ   

ไดจ้าก http://tcas.cupt.net 
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รหัสกลุ่มสำระและช่ือวิชำสอบ 
 

กลุ่มสำระ วิชำควำมถนัด 
 
O-NET GAT 

01   ภาษาไทย รหัส 85 ความถนัดทั่วไป 
02   สังคมศึกษา PAT 
03   ภาษาองักฤษ (รหัส 71) PAT 1   วดัความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
04   คณิตศาสตร์ (รหัส 72) PAT 2   วดัความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
05   วิทยาศาสตร์ (รหัส 73) PAT 3   วดัความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  
 (รหัส 74) PAT 4   วดัความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 (รหัส 75) PAT 5   วดัความถนัดทางวิชาชีพครู 
 (รหัส 76) PAT 6   วดัความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 77) PAT 7.1  ภาษาฝร่ังเศส 
 (รหัส 78) PAT 7.2  ภาษาเยอรมนั 
 (รหัส 79) PAT 7.3  ภาษาญ่ีปุ่น 
 (รหัส 80) PAT 7.4  ภาษาจีน 
 (รหัส 81) PAT 7.5  ภาษาอาหรับ 
 (รหัส 82) PAT 7.6  ภาษาบาลี 

(รหัส 83) PAT 7.7  ภาษาเกาหลี 

 
 

 

 

 

หมำยเหตุ : 1. วชิา GAT,PAT คร้ังท่ี 1/2560 คือ เดือนพฤศจิกายน 2559  และวชิา GAT,PAT คร้ังท่ี 2/2560 คือ เดือนมีนาคม 2560  
 2. วชิา GAT,PAT คร้ังท่ี 1/2561 คือ เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

วชิำ GAT, PAT 
ปีกำรศึกษำทีส่ำมำรถน ำคะแนนไปใช้ในกำรคดัเลือก 

2560 2561 

พฤศจิกายน  
(คร้ังท่ี 1/2560 เดือนพฤศจิกายน 2559) 

 

 
 

กมุภาพนัธ์/มีนาคม  
(คร้ังท่ี 2/2560 เดือนมีนาคม 2560) 

 

 
(คร้ังท่ี 1/2561 เดือนกมุภาพนัธ์ 2561) 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
1.  ทีต่ั้ง   

เลขท่ี  1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุง เทพ 10600 โทรศัพท์ 0 2-473-7000  
โทรสาร 02-466-6006   http://www.bsru.ac.th  หรือ   http://www.bsru.net   

2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาจดัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  4  คณะ  61 สาขาวชิา ดงัน้ี 

คณะครุศาสตร์   จ านวน   5  สาขาวชิา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 3  สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการประเมินผลและ

วจิยัทางการศึกษา สาขาวชิาจิตวทิยา   สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5  ปี)   ใช้เวลาศึกษาปกติ  5 ปี จ านวน 2 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  14  สาขาวชิา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 6 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาภาษาจีน  สาขาวชิาภาษาไทย  

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา   สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)   ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จ านวน 2 สาขาวิชา  ดังน้ี  สาขาวิชานาฏยศิลป์   
สาขาวชิาออกแบบกราฟิกและอินโฟ               

หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิานิติศาสตร์ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5  ปี)  ใช้เวลาศึกษาปกติ  5 ปี จ านวน 4 สาขาวิชา ดังน้ี  สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  

สาขาวชิาภาษาไทย   สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาสงัคมศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ   ใช้เวลาศึกษาปกต ิ4 ปี  จ านวน  13 สาขาวชิา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   จ านวน 6 สาขาวิชา ดัง น้ี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     

(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  สาขาวิชา                   
การประกอบการธุรกิจ   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  จ านวน 4  สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง สาขาวิชาการ
ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์าร สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน   สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)    สาขาวชิาการบญัชี 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   สาขาวชิาการท่องเท่ียว   
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  29 สาขาวชิา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี  จ านวน  17 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเกษตรและซัพพลายเชน สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  สาขาวิชา
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   สาขาวชิาแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย  
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➢ ผู้สมัครตรวจสอบเลขประจ ำตัวประชำชน เลขประจ ำตัวนักเรียน  
รหัสโรงเรียน ให้ถูกต้องก่อนยืนยนักำรสมัคร 

➢ ตรวจสอบรหัสคณะ/สำขำวิชำ ที่พิมพ์ในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
กำรสมัคร 

➢ หลักฐำนประกอบกำรสอบสัมภำษณ์ ให้น ำมำแสดงพร้อมส ำเนำ  
ในวนัสอบสัมภำษณ์ ได้แก่ 

-  ใบสมัครที่พมิพ์ออกจำกเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  -  วุฒิบัตรกำรศึกษำ (ระเบียนแสดงผลกำรเรียน) 

-   บัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำน หรือใบต่ำงด้ำว  
หรือน ำหลักฐำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดง ว่ ำ 
ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 

-   หลักฐำนอ่ืน (ถ้ำมี )  สมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย  
จะประกำศให้ทรำบในวนัประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำยทำง Website : http://tcas.cupt.net 

 
 
 
 
 
 

 
 หำกตรวจสอบพบว่ำ ข้อมูลทีแ่จ้งในใบสมคัร 
เป็นเทจ็ จะถือว่ำกำรสมัครนีเ้ป็นโมฆะ 
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หลกัฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยจะพจิารณาคดัเลือกผู้สมัครที่ม ี
ผลคะแนน O-NET ในปีที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่าน้ัน 

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรายวชิาครบตามองค์ประกอบ 
ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาน้ัน ๆ ก าหนด หากมีคะแนนรายวชิาไม่ครบ 

จะถือว่าขาดคุณสมบัตเิข้าศึกษาในคณะ/สาขาวชิาน้ัน 

ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ภายในปีการศึกษา 2560 (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) 

การสมัครแต่ละคร้ังถือว่าเป็นการสมัครใหม่ 
และถ้าสมัครหลายคร้ัง สมาคม ทปอ. จะพจิารณาอนัดบัการเลือก 

จากใบสมัครที่ท าการสมัครคร้ังล่าสุดที่ช าระเงนิเท่าน้ัน 

ติดต่อเร่ืองการคดัเลือกฯ 
ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย 

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ช้ัน 3 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 – 2354 – 5150 – 2   โทรสาร 0 – 2354 – 5155 
ข้อมูล Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561 

http://tcas.cupt.net 
 

โปรดทราบ 
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