
วิทยาเขต คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวนเดิม ปรับใหม่

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร 10 13

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 8 17

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 8 34

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 8 29

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร 10 31

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 69 151

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 9 25

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2 5

บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 13 42

บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวิชาประมง 89 250

บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ 30 140

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 17

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี 40 45

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 20 40

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 50

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี 20 40

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 10 30

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา 10 30

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 30 35

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 10 30

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 5 35

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 20 28

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 13 50

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 30 40

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ 21 46

การปรับเพ่ิมจ านวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 3 Admission)
(แสดงข้อมูลเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีการปรับเพ่ิมจ านวนรับเท่าน้ัน ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
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วิทยาเขต คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวนเดิม ปรับใหม่

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) 40 70

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 10 30

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 24

บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 22 75

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 45 46

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 45 50

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) 50 60

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) 5 35

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 20 33

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 50 55

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 55 60

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 20 30

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 10 13

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 15 25

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 60 72

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 42

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 25 50

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 30 36

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 35 40

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 15 30

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ) 10 28

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 50 55

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10 20

บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) 20 35

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 8 14

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 10 20

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป-เคมี 4 7
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บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป-ชีววิทยา 4 10

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป-ฟิสิกส์ 2 8

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ)

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ใช้คะแนน V-NET)

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 5 15

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย 5 12

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 12 35

บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา 10 20

บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 160 180

บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10 15

บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 80 95

บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 90 100

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ 8 11

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) 12 20

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาคพิเศษ) 13 14

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาคพิเศษ) 13 21

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) 20 30

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ใช้คะแนน PAT 1) 12 18

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ใช้คะแนน PAT 7.1) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ใช้คะแนน PAT 7.2) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ใช้คะแนน PAT 7.3) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ใช้คะแนน PAT 7.4) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ใช้คะแนน PAT 7.7) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 1) 20 34

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.1) 10 14

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.2) 10 14

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.3) 10 14

10 20
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บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.4) 10 14

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.7) 10 14

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 1) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.1) 5 7

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.2) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.3) 5 7

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.4) 5 7

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน PAT 7.7) 5 6

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 40 43

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 10

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 15 35

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถ่ิน 2 4

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 10

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 2 5

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถ่ิน (ภาคพิเศษ) 9 25

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 7 22

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) 9 31

บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) 30 70

บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) 10 23

บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 30 70

บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ 15 70

บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 70

บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 80

บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 15

บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 5 45

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 10 25

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 40 50
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บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย 1 25

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 55 65

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 10 39

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 30

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 10 12

บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 75 90

บางเขน คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน 50 70

บางเขน คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 50 70

บางเขน คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี 30 47

บางเขน คณะบริหารธุรกิจ บช.บ. (บัญชี) 130 155

บางเขน คณะบริหารธุรกิจ บช.บ. (บัญชี) (ภาคพิเศษ) 140 160

บางเขน คณะบริหารธุรกิจ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 5 70

บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 33 40

บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) 41 70

บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) 39 48

บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตร 4 ปี) 4 22

บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 20 31

บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 16 29

บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 30 50

บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม 30 110

บางเขน วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 50 65

บางเขน วิทยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 21 60

สุพรรณบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 20 80

ก าแพงแสน คณะประมง ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตว์น ้า 20 100

ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 40 60

ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม 20 60

ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 35
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ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 25 120

ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 25

ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 9 25

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 25 41

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 15 38

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 30

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 23

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 9 26

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 28 45

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 5 20

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 10 45

ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 20 45

ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา 10 30

ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 15 35

ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 30 46

ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 7 13

ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 30 52

ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 10 27

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 60

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ใช้คะแนน GAT/PAT) 15 30

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ใช้คะแนนวิชาสามัญ) 20 35

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 80

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 35 60

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม 5 30

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 40

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 10 60
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ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ใช้คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นข้ันต ่า)

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ใช้คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นข้ันต ่า)

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นข้ันต ่า)

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นข้ันต ่า)

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) 30 100

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 45 65

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม 15 50

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย 15 50

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT) 22 125

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ) 23 125

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) (ใช้

คะแนน GAT/PAT)
22 125

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) (ใช้

คะแนนวิชาสามัญ)
23 125

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 10 80

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) 20 130

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 20 100

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 15 56

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ) 20 110

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ใช้คะแนนวิชาสามัญ) 25 30

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ใช้คะแนน PAT 7) 15 20

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ใช้คะแนน PAT 1) 10 15

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ) 35 40

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนน GAT/PAT) 35 40

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ) 50 70

ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT) 50 70

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 20 50

10 20

25 50
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ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) 20 120

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ (ใช้คะแนน GAT/PAT) 20 60

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ (ใช้คะแนนวิชาสามัญ) 20 60

ก าแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ 40 120

ก าแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (ใช้หน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นข้ันต ่า)

ก าแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (ใช้หน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นข้ันต ่า)

ก าแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) 10 50

ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชากการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ใช้คะแนน 

GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ใช้คะแนนวิชา

สามัญ)

5025

10030

10030

5025

30 100

10030

10030

34 75

15030

30 150
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ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนน 

GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) (ใช้

คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) (ใช้

คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ใช้

คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ใช้

คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) (ใช้คะแนน GAT/PAT)

ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) (ใช้คะแนนวิชาสามัญ)

ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี 30 50

ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ส าหรับผู้สมัครสายสามัญ) 

ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ส าหรับผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.)

ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 40 55

ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 40

ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 35

ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 35 40

ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 15 35

ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 35

ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 25

ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 5 31

6030

6030

5030

10025

10025
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ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 15 35

ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล 15 60

สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 50 80

สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 50 80

สกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 90

สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 20 30

สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 20 30

สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 30

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ส านักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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