
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 

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

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจจริง ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
โดยมุ่งเน้นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย
การศึกษากับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโควตาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2 โควตา) ดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 

ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษากับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)  

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 
ตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
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2.3 กรณีสาขาวิชากำหนดจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าที่ 
สาขาวิชากำหนด 

2.4 มีผลคะแนนสอบวิชา TGAT TPAT หรือ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑท์ี่สาขาวิชากำหนด 
2.5 มีประวัติผลงาน หรือผลคะแนนสอบอ่ืน ๆ ตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดจำนวนรับและคุณสมบัตเิฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 

3.  กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร 
3.1 การรับสมัครและการชำระเงิน 

3.1.1 รับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ online  
ทาง https://admission.ku.ac.th 

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. 

3.1.2 ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ภายในเวลา 22.00 น.)    
โดยชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่     

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3) ชำระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร 

3.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    
 

4.  ขั้นตอนการสมัคร 
4.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
4.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด   

โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์  บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม    
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

4.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการ
ชำระเงินค่าสมัครตามท่ีกำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

4.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน       
การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 

4.5 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวมวันชำระเงิน       
ค่าสมัครในวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยการ login ผ่านระบบรับสมัคร 
online ทาง https://admission.ku.ac.th 
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  
และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีกำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

4.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงิน     
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 
 

5.  เอกสารประกอบการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลัง  

สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% 
ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล    
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

5.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่โรงเรียน  
ออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเร ียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์           
(กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

5.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf 
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

5.5 ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือเอกสารการสมัคร ความยาวไม่เกิน 
10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือรายละเอียดอื ่น ๆ ตามที ่สาขาวิชากำหนด             
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2) แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf 
 
 
 
 
 

6.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
6.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร 
การสม ัครจะสมบูรณ์ก ็ต ่อเม ื ่อผ ู ้สม ัครได ้สม ัครผ ่านระบบ online ทาง https://admission.ku.ac.th          

พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า         
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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6.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้ 
 6.2.1 ผลการเรียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน และจำนวนหน่วยกิตของกลุ ่มสาระ        

การเรียนรู้ตามท่ีกำหนด 
 6.2.2 ผลคะแนนสอบวิชา TGAT TPAT A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 ตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
 6.2.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือรายละเอียดอื ่น ๆ     

ตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
  6.2.4 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจาก ทปอ. มาประมวลผล
คะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

6.3 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ผู้ที ่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ (ข้อ 6.2) จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์     

สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login 
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง 
 

6.4  การสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ       

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา     
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก     
ในลำดับสำรองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

6.5 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566    

ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

 
 
 

การนำคะแนนสอบ TGAT TPAT และ A-Level มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้อง
สมัครสอบกับสมาคมที ่ประชุมอธ ิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ภายในวันที ่ท ี ่  ทปอ. กำหนด                  
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ http://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา 
ทีส่าขาวิชากำหนดให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่สอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา จะไม่ได้รับ
การพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ 
 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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6.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   

ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา     
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

6.7 การประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (รอบที่ 2) ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จะได้รับการประกาศรายชื่อ 

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะประกาศในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป ทาง https://admission.ku.ac.th 

 

7.  การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 

2566 ไม่มีการชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษา
ต่อตามความสนใจ สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์   
เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการตามกำหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง https://admission.ku.ac.th 
อีกครั้งหนึ่ง 

 

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 
8.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู ้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2566 
 8.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปี
การศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 

8.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้     
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาของการยืนยันสิทธิ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดทา้ย 
ที่ได้รับการเลือก 

8.4 ผู้ที ่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)       
จะดำเนินการนำรายชื ่อไปตัดสิทธิ ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ( TCAS)            
ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อ
ผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 
 

ที ่ วัน เดือน ปี กำหนดการ เว็บไซต์ / สถานที่ 

1 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 2566 รับสมัคร Online และชำระเงินค่าสมัคร https://admission.ku.ac.th 

2 21 เม.ย. 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

https://admission.ku.ac.th 

3 26 เม.ย. 2566 สอบสัมภาษณ์  กำหนดการจะแจ้งอีกครั้ง 

4 ภายใน 28 เม.ย. 2566 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

https://admission.ku.ac.th 

5 4 – 5 พ.ค. 2566 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  http://www.mytcas.com 

6 6 พ.ค. 2566 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 1 – 2) http://www.mytcas.com 
7 9 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 https://admission.ku.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ 
https://admission.ku.ac.th 

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
⬧ ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
⬧ E-mail: admission@ku.ac.th 
⬧ โทรศัพท์  0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 8205 – 8206  
⬧ เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th 
⬧ facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission 

 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.facebook.com/kuadmission
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU)       
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2) 

คณะวนศาสตร์ 
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (รับ 100 คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์  
(รายชื่อโรงเรียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3) 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไมต่่ำกว่า 12 หน่วยกิต 

เงื่อนไขการสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 20%) 
2. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 20%) 
3. คะแนนสอบวิชา A-Level ฟิสิกส์ (สัดส่วน 20%) 
4. คะแนนสอบวิชา A-Level เคมี (สัดส่วน 20%) 
5. คะแนนสอบวิชา A-Level ชีววิทยา (สัดส่วน 20%)  
6. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์ ) 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU)       
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2) 

คณะวทิยาศาสตร์ (รับ 32 คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
     1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวม 17 โรงเรียน 
ดังนี้ 
     1.1  โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี 
     1.2  โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
     1.3  โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
     1.4  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 
     1.5  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
     1.6  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
     1.7  โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     1.8  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
     1.9  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
     1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
     1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
     1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร 
     1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 
     1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
     1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง 
     1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย 
     1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. กรณีสาขาวิชากำหนดจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีจำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 
3. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากำหนด 
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วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รับ 1 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 10%) 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 30%) 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 60%) 
7. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (รับ 3 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 40%) 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 60%) 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (รับ 1 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สัดส่วน 50%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 50%) 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสัตววิทยา) (รับ 1 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สัดส่วน 50%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 50%) 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (รับ 2 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สัดส่วน 25%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 25%) 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 25%) 
5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 25%) 
 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (รับ 4 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือเคยได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ 
(ระดับพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 40%) 
5. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 40%) 
6. เป็นบุคคลที่ไม่พิการทางสายตา (ตาบอดสี) (ส่งใบรับรองแพทย์ในวันสอบสัมภาษณ์) 
7. การสอบสัมภาษณ์ (สัดส่วน 20%) 
 

วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (รับ 2 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
5. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 50%) 
6. การสอบสัมภาษณ์  
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วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (รับ 2 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 20%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 80%) 
4. การสอบสัมภาษณ์  
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) (รับ 5 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 20%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 80%) 
4. การสอบสัมภาษณ์  
 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) (รับ 1 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สัดส่วน 10%) 
3. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 30%) 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (สัดส่วน 30%) 
   4.1 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   4.2 TOEFL PBT/ITP  
   4.3 TOEFL CBT  
   4.4 TOEFL iBT  
   4.5 IELTS  
   4.6 KU-EPT  
   4.7 OOPT  
   4.8 SAT (Evidence-Based Reading and Writing)  
5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 30%) 
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วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับ 3 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 30%) 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน (สัดส่วน 35%) 
5. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน (สัดส่วน 
35%) 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (รับ 7 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 7.5 หน่วยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 30%) 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน (สัดส่วน 35%) 
5. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน  
(สัดส่วน 35%) 
6. การสอบสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566    หน้า 7 จาก 16 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับ 71 คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
     เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่สาขาวิชากำหนด) 
 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รับ 2 คน) 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) (รับ 2 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์  
และโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ อีก 9 แห่ง 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน  
ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 
3.25 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 20%) 
7. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 20%) 
8. คะแนนสอบวิชา A-Level ฟิสิกส์ (สัดส่วน 20%) 
9. คะแนนสอบวิชา A-Level เคมี (สัดส่วน 20%) 
10. การสอบสัมภาษณ์ 
 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (รับ 10 คน) 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) (รับ 10 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครืออีก 9 แห่ง 
หรือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือเป็นนักเรียน 
ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2566) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 50%) 
3. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
5. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) (รับ 5 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครืออีก 9 แห่ง 
หรือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือเป็นนักเรียน 
ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2566) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 10%) 
3. มีประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
4. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 40%) 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 50%) 
7. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รับ 5 คน) 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) (รับ 3 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์  
และโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ อีก 9 แห่ง 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน  
ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ำกว่า 3.25 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 25%) 
7. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 30%) 
8. คะแนนสอบวิชา A-Level ฟิสิกส์ (สัดส่วน 25%) 
9. การสอบสัมภาษณ์ 
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วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (รับ 10 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์  
และโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ อีก 9 แห่ง หรือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2566) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 25%) 
5. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 30%) 
6. คะแนนสอบวิชา A-Level ฟิสิกส์ (สัดส่วน 25%) 
7. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
8. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
9. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รับ 5 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   1.1 เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาพ้ืนฐานและ 
วิชาเพ่ิมเติมรวมกัน) ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน)  
ไมต่่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม
รวมกัน) ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
    1.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ที่เทียบเท่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 20%) 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. แบบเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อเป้าหมายของชีวิตผู้สมัคร  
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษA4 รวม 1 ไฟล์) (สัดส่วน 30%) 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  (สัดส่วน 30%) 
7. การสอบสัมภาษณ์ 
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วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) (รับ 5 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   1.1 เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติมรวมกัน) ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน)  
ไมต่่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม
รวมกัน) ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
    1.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ที่เทียบเท่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 20%) 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  
5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
4. แบบเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อเป้าหมายของชีวิตผู้สมัคร  
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษA4 รวม 1 ไฟล์) (สัดส่วน 30%) 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 30%) 
7. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รับ 5 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ 
อีก 9 แห่ง โดยเรียนในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสายการเรียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 25%) 
3. มีผลงานเชิงวิชาการหรือโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (สัดส่วน 25%) 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 25%) 
5. การสอบสัมภาษณ์ (สัดส่วน 25%) 
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วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รับ 3 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ อุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนชลประทานวิทยา
(โรงเรียนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 20%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 10%) 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 10%) 
5. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 10%) 
6. คะแนนสอบวิชา A-Level ฟิสิกส์ (สัดส่วน 10%) 
7. มีประวัติผลงานในการฝึกอบรมด้านการบิน หรือประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน  
ไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (สัดส่วน 20%) 
8. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
9. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree – นานาชาติ) (รับ 3 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ อุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 
(โรงเรียนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  
4. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
5. คะแนนสอบวิชา A-Level ฟิสิกส์  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีการจัดสอบข้อเขียนเพ่ิมเติม 3 วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ  
(รายละเอียดการสอบจะประกาศอีกครั้งทาง https://admission.ku.ac.th) 
   7.1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ≥ 40% 
   7.2 คะแนนวิชาฟิสิกส์ ≥ 40% 
   7.3 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (RMIT English Worldwide Test) ≥ Intermediate Level 
หรือใช้คะแนนสอบมาตรฐานเพ่ือยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือท้ังหมดได้ (เงื่อนไขข้อ 7 สัดส่วน 50%) 
8. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 50%) 
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วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) (รับ 3 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน  
โรงเรียนชลประทานวิทยา (โรงเรียนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ MOU) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 20%) 
3. มีประวัติผลงานในการฝึกอบรมด้านการบิน หรือประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน  
ไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
4. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป โดยแบ่งเป็น 
   5.1 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 20%) 
   5.2 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (สัดส่วน 20%) 
   5.3 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน (สัดส่วน 5%) 
6. การสอบสัมภาษณ ์และประวัติผลงานตามข้อ 3 (สัดส่วน 35%) 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รับ 36 คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  
กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 6 โรงเรียน ดังนี้ 
   1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
   1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 
   1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 
   1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 
   1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
   1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรงุเทพมหานคร 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
 

วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) (รับ 5 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป โดยใช้คะแนน TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 30%) 
3. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 20%) 
4. คะแนนสอบวิชา A-Level เคมี (สัดส่วน 20%) 
5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (สัดส่วน 30%) 
 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (รับ 5 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้ง 2 กลุ่ม (สัดส่วน 50%) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
3. การสอบสัมภาษณ์  
 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (รับ 5 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 50%) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
3. การสอบสัมภาษณ์  
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วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รับ 5 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
3. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สัดส่วน 25%) 
4. คะแนนสอบวิชา A-Level เคมี (สัดส่วน 25%) 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (รับ 4 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (สัดส่วน 20%) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
3. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 30%) 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รับ 7 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สัดส่วน 20%) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 50%) 
3. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 30%) 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) (รับ 5 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (สัดส่วน 20%) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (สัดส่วน 30%) 
3. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (สัดส่วน 50%) 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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คณะมนุษยศาสตร์ (รับ 23 คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
     เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่สาขาวิชากำหนด) 
 
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (รับ 1 คน) 

เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 (สัดส่วน 50%) 
3. มีผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) หรือ 
   ผลคะแนนสอบวิชา A-Level 86 ภาษาเกาหลี ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6. การสอบสัมภาษณ์ (สัดส่วน 50%) 
7. เงื่อนไขเพ่ิมเติม : นิสิตทุกคนจะต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
ในช่วงชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา (อาทิ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าหนังสือ ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ให้แก่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาเอง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ระหว่างการศึกษาทั้งหมด สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Facebook: Eastern Languages KU 
 

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (รับ 4 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์) ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
   1.1 โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา (รับ 1 คน) 
   1.2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 1 คน) 
   1.3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (รับ 1 คน) 
   1.4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับ 1 คน) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 (สัดส่วน 50%) 
3. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันและ/หรือความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
4. มีผลสอบ HSK ระดับ 3 หรือไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) 
หรือผลคะแนนสอบวิชา A-Level 87 ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6. การสอบสัมภาษณ์ (สัดส่วน 50%) 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566    หน้า 16 จาก 16 
 

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) (รับ 18 คน) 
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์) ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
   1.1 โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา (รับ 5 คน) 
   1.2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 5 คน) 
   1.3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (รับ 3 คน) 
   1.4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับ 5 คน) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 (สัดส่วน 50%) 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
4. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันและ/หรือความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
5. การสอบสัมภาษณ์ (สัดส่วน 50%) 

 



ล ำดบัที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด
1 เมืองกระบี่ เมือง กระบี่
2 อ ำมำตย์พำนิชนุกูล เมือง กระบี่
3 พนมเบญจำ เขำพนม กระบี่
4 สินปุนคุณวิชญ์ เขำพนม กระบี่
5 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่ คลองท่อม กระบี่
6 คลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ คลองท่อม กระบี่
7 เหนือคลองประชำบ ำรุง เหนือคลอง กระบี่
8 อ่ำวลึกประชำสรรค์ อ่ำวลึก กระบี่
9 สุรศักด์ิมนตรี ดินแดง กรุงเทพมหำนคร
10 วัดรำชำธิวำส ดุสิต กรุงเทพมหำนคร
11 โพธิสำรพิทยำกร ตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร
12 สุวรรณพลับพลำพิทยำคม ตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร
13 สตรีวัดระฆงั บำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน บำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร
15 ปัญญำวรคุณ บำงแค กรุงเทพมหำนคร
16 เทพศิรินทร์ ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
17 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ พระนคร กรุงเทพมหำนคร
18 วัดนวลนรดิศ ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
19 เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร
20 ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
21 สันติรำษฎร์วิทยำลัย รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
22 บำงปะกอกวิทยำคม รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร
23 บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสน)ี 4 หนองจอก กรุงเทพมหำนคร
24 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
25 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ยำนนำเวศ ทุง่วัดดอน กรุงเทพมหำนคร
26 มัธยมวัดสิงห์ จอมทอง กรุงเทพมหำนคร 
27 ทวีธำภิเศก บำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 
28 สำยปัญญำในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 
29 วัดรำชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 
30 ศรีพฤฒำ สะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 3
รำยชื่อโรงเรียนทีท่ ำบันทึกขอ้ตกลง (MOU) กับคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ว่ำดว้ยควำมร่วมมอืในกำรสร้ำงเครือขำ่ยกำรศึกษำทำงดำ้นวนศำสตร์
(ขอ้มลู ณ วันที ่1 พ.ย. 2565)
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ล ำดบัที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด
31 พระแม่มำรี สำทร กรุงเทพมหำนคร 
32 มัธยมวัดหนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 
33 กำญจนำนุเครำะห์ เมือง กำญจนบุรี
34 เทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี เมือง กำญจนบุรี
35 ด่ำนมะขำมเต้ียวิทยำคม ด่ำนมะขำมเต้ีย กำญจนบุรี
36 ท่ำมะกำวิทยำคม ท่ำมะกำ กำญจนบุรี
37 พระแท่นดงรังวิทยำคำร ท่ำมะกำ กำญจนบุรี
38 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำญจนบุรี ท่ำม่วง กำญจนบุรี
39 ท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง ท่ำม่วง กำญจนบุรี
40 วิสุทธรังษี ท่ำม่วง กำญจนบุรี
41 ร่มเกล้ำ กำญจนบุรี ทองผำภูมิ กำญจนบุรี
42 สมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต ไทรโยค กำญจนบุรี
43 บ่อพลอยรัชดำภิเษก บ่อพลอย กำญจนบุรี
44 พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน กำญจนบุรี
45 กำฬสินธุพ์ิทยำสรรพ์ เมือง กำฬสินธุ์
46 อนุกูลนำรี เมือง กำฬสินธุ์
47 กมลำไสย กมลำไสย กำฬสินธุ์
48 บัวขำว กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธุ์
49 หนองห้ำงพิทยำ กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธุ์
50 เขำวงพิพทยำคำร เขำวง กำฬสินธุ์
51 ร่องค ำ ร่องค ำ กำฬสินธุ์
52 สมเด็จพิทยำคม สมเด็จ กำฬสินธุ์
53 หนองกุงศรีวิทยำคำร หนองกุงศรี กำฬสินธุ์
54 ก ำแพงเพชรพิทยำคม เมือง ก ำแพงเพชร
55 วัชรวิทยำ เมือง ก ำแพงเพชร
56 คลองลำนวิทยำ คลองลำน ก ำแพงเพชร
57 ไทรงำมพิทยำคม ไทรงำม ก ำแพงเพชร
58 แก่นนครวิทยำลัย เมือง ขอนแก่น
59 กัลยำณวัตร เมือง ขอนแก่น
60 ขำมแก่นนคร เมือง ขอนแก่น
61 ขอนแก่นวิทยำยน เมือง ขอนแก่น
62 เทศบำลวัดกลำง เมือง ขอนแก่น
63 ศรีกระนวนวิทยำคม กระนวน ขอนแก่น
64 จตุรมิตรวิทยำคำร ชุมแพ ขอนแก่น
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ล ำดบัที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด
65 ชุมแพศึกษำ ชุมแพ ขอนแก่น
66 บ้ำนไผ่ บ้ำนไผ่ ขอนแก่น
67 ฝำงวิทยำยน บ้ำนฝำง ขอนแก่น
68 น้ ำพองศึกษำ น้ ำพอง ขอนแก่น
69 เมืองพลพิทยำคม พล ขอนแก่น
70 ภูผำม่ำน ภูผำม่ำน ขอนแก่น
71 ภูเวียงวิทยำคม ภูเวียง ขอนแก่น
72 มัญจำศึกษำ มัญจำคีรี ขอนแก่น
73 แวงน้อยศึกษำ แวงน้อย ขอนแก่น
74 แวงใหญ่วิทยำคม แวงใหญ่ ขอนแก่น
75 หนองเรือวิทยำ หนองเรือ ขอนแก่น
76 หนองสองห้องวิทยำ หนองสองห้อง ขอนแก่น
77 เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี เมือง จันทบุรี
78 ศรียำนุสรณ์ เมือง จันทบุรี
79 ขลุงรัชดำภิเษก ขลุง จันทบุรี
80 คิชฌกูฏวิทยำ เขำคิดชกูฏ จันทบุรี
81 นำยำยอำมพิทยำคม นำยำยอำม จันทบุรี
82 สอยดำววิทยำ สอยดำว จันทบุรี
83 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ เมิอง ฉะเชิงเทรำ
84 ดัดดรุณี เมือง ฉะเชิงเทรำ
85 เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ เมือง ฉะเชิงเทรำ
86 เบญจมรำชรังสฤษฎิ2์ เมือง ฉะเชิงเทรำ
87 วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร เมือง ฉะเชิงเทรำ
88 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรำ ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ
89 บำงปะกง "บวรววิทยำยน" บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ
90 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ
91 พนมสำรคำม"พนมอดุลวิทยำ" พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ
92 มัธยมพระรำชทำนนำยำว สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ
93 ชลบุรี "สุขบท" เมือง ชลบุรี
94 ชลรำษฎรอ ำรุง เมือง ชลบุรี
95 แสนสุข เมือง ชลบุรี
96 บำงละมุง บำงละมุง ชลบุรี
97 มำรีวิทย์ บำงละมุง ชลบุรี
98 คลองกิ่วยิ่งวิทยำ บ้ำนบึง ชลบุรี
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ล ำดบัที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด
99 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี บ้ำนบึง ชลบุรี
100 ชลกันยำนุกูล เมือง ชลบุรี
101 บ้ำนบึง บ้ำนบึง ชลบุรี
102 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ บ่อทอง ชลบุรี
103 พำนทอง พำนทอง ชลบุรี
104 ดำรำสมุทร ศรีรำชำ ชลบุรี
105 บึงศรีรำชำพิทยำคม ศรีรำชำ ชลบุรี
106 มำรีวิทย์บ่อวิน ศรีรำชำ ชลบุรี
107 ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุรี
108 สวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี ศรีรำชำ ชลบุรี
109 อัสสัมชัญศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุรี
110 พลูตำหลวงวิทยำ สัตหีบ ชลบุรี
111 มำรีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
112 สัตหีบวิทยำคม สัตหีบ ชลบุรี
113 สิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี
114 ชัยนำทพิทยำคม เมือง ชัยนำท
115 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท เมืองชัยนำท ชัยนำท
116 วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนำท
117 คุรุประชำสรรค์ สรรคบุรี ชัยนำท
118 สรรพยำวิทยำ สรรพยำ ชัยนำท
119 หันคำพิทยำคม หันคำ ชัยนำท
120 หันคำรำษฎร์รังสฤษด์ิ หันคำ ชัยนำท
121 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
122 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมือง ชัยภูมิ
123 เกษตรสมบูรณ์วิทยำคม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
124 บ้ำนเป้ำวิทยำ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
125 แก้งคร้อวิทยำ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
126 หนองสังข์วิทยำยน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
127 คอนสำรวิทยำคม คอนสำร ชัยภูมิ
128 จัตุรัสวิทยำคำร จัตุรัส ชัยภูมิ
129 บ้ำนเขว้ำวิทยำยน บ้ำนเขว้ำ ชัยภูมิ
130 บ้ำนแท่นวิทยำ บ้ำนแท่น ชัยภูมิ
131 บ ำเหน็จณรงค์วิทยำคม บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
132 เพชรวิทยำคำร ภูเขียว ชัยภูมิ
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ล ำดบัที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด
133 ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
134 หนองคอนไทยวิทยำคม ภูเขียว ชัยภูมิ
135 นำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมงคลำภิเษก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
136 หนองบัวแดงวิทยำ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
137 ศรียำภัย เมือง ชุมพร
138 สอำดเผดิมวิทยำ เมือง ชุมพร
139 ท่ำข้ำมวิทยำ ท่ำแซะ ชุมพร
140 ท่ำแซะรัชดำภิเษก ท่ำแซะ ชุมพร
141 รำชประชำนุเครำะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ท่ำแซะ ชุมพร
142 ปะทิววิทยำ ปะทิว ชุมพร
143 ละแมวิทยำ ละแม ชุมพร
144 สวีวิทยำ สวี ชุมพร
145 สวนศรีวิทยำ หลังสวน ชุมพร
146 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เมือง เชียงรำย
147 เทศบำล 5 เด่นห้ำ เมือง เชียงรำย
148 เทศบำล 6 นครเชียงรำย เมือง เชียงรำย
149 สำมัคคีวิทยำคม เมือง เชียงรำย
150 เทิงวิทยำคม เทิง เชียงรำย
151 ปล้องวิทยำคม เทิง เชียงรำย
152 พำนพิทยำคม พำน เชียงรำย
153 พำนพิเศษพิทยำ พำน เชียงรำย
154 แม่จันวิทยำคม แม่จัน เชียงรำย
155 แม่สำยประสิทธิศ์ำสตร์ แม่สำย เชียงรำย
156 เเม่ลำววิทยำคม แม่ลำว เชียงรำย
157 กำวิละวิทยำลัย เมือง เชียงใหม่
158 โกวิทธ ำรงเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่
159 ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย เมือง เชียงใหม่
160 มงฟอร์ตวิทยำลัย เมือง เชียงใหม่
161 ยุพรำชวิทยำลัย เมือง เชียงใหม่
162 วฃิรวิทย์ (ฝ่ำยมัธยม) เมือง เชียงใหม่
163 วัฒโนทัยพำยัพ เมือง เชียงใหม่
164 หอพระ เมือง เชียงใหม่
165 ฉือจี้เชียงใหม่ ฝำง เชียงใหม่
166 รังษีวิทยำ ฝำง เชียงใหม่

หน้ำ 5 จำก 20



ล ำดบัที่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด
167 แม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่
168 เชียงใหม่มัธยม แม่แตง เชียงใหม่
169 สันทรำยวิทยำคม สันทรำย เชียงใหม่
170 สันป่ำตองวิทยำคม สันป่ำตอง เชียงใหม่
171 แม่ต่ืนวิทยำคม อมก๋อย เชียงใหม่
172 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เมือง ตรัง
173 วิเชียรมำตุ เมือง ตรัง
174 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง เมือง ตรัง
175 สภำรำชินี เมือง ตรัง
176 สภำรำชินี 2 เมือง ตรัง
177 กันตังพิทยำกร กันตัง ตรัง
178 กันตังรัษฎำศึกษำ กันตัง ตรัง
179 ปะเหลียนผดุงศิษย์ ปะเหลียน ตรัง
180 ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ ย่ำนตำขำว ตรัง
181 รัษฎำ รัษฎำ ตรัง
182 รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ ตรัง
183 วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
184 สิเกำประชำผดุงวิทย์ สิเกำ ตรัง
185 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
186 เขำน้อยวิทยำคม เมืองตรำด ตรำด
187 ตรำดสรรเสริญวิทยำคม เมืองตรำด ตรำด
188 ตรำษตระกำรคุณ เมือง ตรำด
189 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตรำด ตรำด
190 ตำกพิทยำคม เมือง ตำก
191 ท่ำสองยำงวิทยำคม  ท่ำสองยำง  ตำก  
192 ผดุงปัญญำ เมือง ตำก
193 บ้ำนแม่ระเมิง ท่ำสองยำง ตำก
194 ป่ำไม้อุทิศ 4 พบพระ ตำก
195 สำมเงำวิทยำคม สำมเงำ ตำก
196 นครนำยกวิทยำคม เมือง นครนำยก
197 บ้ำนนำนำยกพิทยำกร บ้ำนนำ นครนำยก
198 ปำกพลีวิทยำคำร ปำกพลี นครนำยก
199 องครักษ์ องครักษ์ นครนำยก
200 ทวำรวดี เมือง นครปฐม
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201 วัดห้วยจรเข้วิทยำคม เมือง นครปฐม
202 สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม เมือง นครปฐม
203 สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร เมือง นครปฐม
204 สิรินธรรำชวิทยำลัย เมือง นครปฐม
205 ก ำแพงแสนวิทยำ ก ำแพงแสน นครปฐม
206 มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ก ำแพงแสน นครปฐม
207 คงทองวิทยำ ดอนตูม นครปฐม
208 ภัทรญำณวิทยำ นครชัยศรี นครปฐม
209 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ นครชัยศรี นครปฐม
210 แหลมบัววิทยำ นครชัยศรี นครปฐม
211 นักบุญเปโตร สำมพรำน นครปฐม
212 ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำมพรำน นครปฐม
213 ยอแซฟอุปถัมภ์ สำมพรำน นครปฐม
214 วัดไร่ขิงวิทยำ สำมพรำน นครปฐม
215 สำมพรำนวิทยำ สำมพรำน นครปฐม
216 ปิยะมหำรำชำลัย เมือง นครพนม
217 อุเทนพัฒนำ ท่ำอุเทน นครพนม
218 อุ่มเหม้ำประชำสรรค์ ธำตุพนม นครพนม
219 นำแกสำมัคคีวิทยำ นำแก นครพนม
220 บ้ำนแพงพิทยำคม บ้ำนแพง นครพนม
221 เรณูนครวิทยำนุกูล เรณุนคร นครพนม
222 โครำชพิทยำคม เมือง นครรำชสีมำ
223 บุญวัฒนำ เมือง นครรำชสีมำ
224 บุญเหลือวิทยำนุสรณ์ เมือง นครรำชสีมำ
225 มำรีย์วิทยำ เมือง นครรำชสีมำ
226 รำชสีมำวิทยำลัย เมือง นครรำชสีมำ
227 สุรธรรมพิทักษ์ เมือง นครรำชสีมำ
228 สุรนำรีวิทยำ เมือง นครรำชสีมำ
229 เมืองคง คง นครรำชสีมำ
230 ชุมพวงศึกษำ ชุมพวง นครรำชสีมำ
231 โชคชัยสำมัคคี โชคชัย นครรำชสีมำ
232 มัธยมด่ำนขุนทด ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ
233 ภูว่ิทยำ โนนแดง นครรำชสีมำ
234 โนนสูงศรีธำนี โนนสูง นครรำชสีมำ
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235 ศรีสุขวิทยำ โนนสูง นครรำชสีมำ
236 วัดประชำนิมิตร บัวใหญ่ นครรำชสีมำ
237 ประทำย ประทำย นครรำชสีมำ
238 ปำกช่อง ปำกช่อง นครรำชสีมำ
239 ปักธงชัยประชำนิรมิต ปักธงชัย นครรำชสีมำ
240 สมเด็จพระธีรญำณมุนี ปักธงชัย นครรำชสีมำ
241 สะแกรำชธวัชศึกษำ ปักธงชัย นครรำชสีมำ
242 พิมำยด ำรงวิทยำคม พิมำย นครรำชสีมำ
243 พิมำยวิทยำ พิมำย นครรำชสีมำ
244 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยำ" สีค้ิว นครรำชสีมำ
245 เสิงสำง เสิงสำง นครรำชสีมำ
246 ห้วยแถลงพิทยำคม ห้วยแถลง นครรำชสีมำ
247 หนองบัวพิทยำคม คง นครรำชสีมำ
248 สำหร่ำยวิทยำคม ชุมพวง นครรำชสีมำ
249 โยธินบ ำรุง เมือง นครศรีธรรมรำช
250 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เมือง นครศรีธรรมรำช
251 ชะอวดวิทยำคำร ชะอวด นครศรีธรรมรำช
252 นำบอน นำบอน นครศรีธรรมรำช
253 ปำกพนัง ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช
254 ท่ำศำลำประสิทธิศึ์กษำ ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
255 ก้ำงปลำวิทยำคม ทุง่สง นครศรีธรรมรำช
256 ทุง่สง ทุง่สง นครศรีธรรมรำช
257 ทุง่สงวิทยำ ทุง่สง นครศรีธรรมรำช
258 สตรีทุง่สง ทุง่สง นครศรีธรรมรำช
259 สวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
260 เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ พระพรหม นครศรีธรรมรำช
261 นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
262 นวมินทรำชูทิศ มัชฌิม เมือง นครสวรรค์
263 ลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
264 สตรีนครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
265 ตำคลีประชำสรรค์ ตำคลี นครสวรรค์
266 ตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ ตำกฟ้ำ นครสวรรค์
267 ท่ำตะโกพิทยำคม ท่ำตะโก นครสวรรค์
268 ไพศำลีพิทยำ ไพศำลี นครสวรรค์
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269 ลำดยำววิทยำคม ลำดยำว นครสวรรค์
270 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี เมือง นนทบุรี
271 เบญจมรำชำนุสรณ์ เมือง นนทบุรี
272 วัดเขมำภิรตำรำม เมือง นนทบุรี
273 ศรีบุณยำนนท์ เมือง นนทบุรี
274 อนุรำชประสิทธิ์ เมือง นนทบุรี
275 เทพศิรินทร์ นนทบุรี บำงกรวย นนทบุรี
276 บดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสน)ีนนทบุรี บำงกรวย นนทบุรี
277 บำงบัวทอง บำงบัวทอง นนทบุรี
278 รำชวินิต นนทบุรี บำงใหญ่ นนทบุรี
279 ชลประทำนวิทยำ ปำกเกร็ด นนทบุรี
280 เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี ปำกเกร็ด นนทบุรี
281 นนทบุรีวิทยำลัย ปำกเกร็ด นนทบุรี
282 ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบุรี
283 พิชญศึกษำ ปำกเกร็ด นนทบุรี
284 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
285 สตรีนนทบุรี เมือง นนทบุรี
286 รำษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
287 นรำธิวำส เมือง นรำธิวำส
288 นรำสิกขำลัย เมือง นรำธิวำส
289 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นรำธิวำส
290 ศรีสวัสด์ิวิทยำคำร เมือง น่ำน
291 สตรีศรีน่ำน เมือง น่ำน
292 ท่ำวังผำพิทยำคม ท่ำวังผำ น่ำน
293 นำน้อย นำน้อย น่ำน
294 ปัว ปัว น่ำน
295 มัธยมป่ำกลำง ปัว น่ำน
296 ศรัทธำศิลำเพชรรังสรรค์ ปัว น่ำน
297 แม่จริม แม่จริม น่ำน
298 สำ สำ น่ำน
299 สันติสุขพิทยำคม สันติสุข น่ำน
300 บึงกำฬ เมือง บึงกำฬ
301 โซ่พิสัยพิทยำคม โซ่พิสัย บึงกำฬ
302 กนกศิลป์พิทยำคม เมือง บุรีรัมย์
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303 บุรีรัมย์พิทยำคม เมือง บุรีรัมย์
304 พระครูพิทยำคม เมือง บุรีรัมย์
305 ตูมใหญ่วิทยำ คูเมือง บุรีรัมย์
306 นำงรอง นำงรอง บุรีรัมย์
307 พนมรุ้ง นำงรอง บุรีรัมย์
308 ประโคนชัยพิทยำคม ประโคนชัย บุรีรัมย์
309 ละหำนทรำยรัชดำภิเษก ละหำนทรำย บุรีรัมย์
310 ล ำปลำยมำศ ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์
311 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์
312 สตึก สตึก บุรีรัมย์
313 เมืองแกพิทพยำคม สตึก บุรีรัมย์
314 คณะรำษฎร์บ ำรุงปทุมธำนี เมือง ปทุมธำนี
315 ปทุมวิไล เมือง ปทุมธำนี
316 หอวัง ปทุมธำนี เมือง ปทุมธำนี
317 ธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม คลองหลวง ปทุมธำนี
318 สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต คลองหลวง ปทุมธำนี
319 ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธำนี
320 ธัญรัตน์ ธัญบุรี ปทุมธำนี
321 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ธัญบุรี ปทุมธำนี
322 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ลำดหลุมแก้ว ปทุมธำนี
323 วรรำชำทินัดดำมำตุวิทยำ ลำดหลุมแก้ว ปทุมธำนี
324 เทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ปทุมธำนี
325 นวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ปทุมธำนี
326 เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี สำมโคก ปทุมธำนี
327 หนองเสือวิทยำคม หนองเสือ ปทุมธำนี
328 ประจวบวิทยำลัย เมือง ประจวบคีรีขันธ์
329 อรุณวิทยำ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
330 ชัยเกษมวิทยำ บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์
331 ธงชัยวิทยำ บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์
332 บำงสะพำนวิทยำ บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์
333 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรปรำณบุรี ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
334 รัชตวิทยำคม ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
335 รักษ์วิทยำ ปรำณุบุรี ประจวบคีรีขันธ์
336 สำมร้อยยอดวิทยำคม สำมร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
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337 วังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
338 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
339 ปรำจิณรำษฎรอ ำรุง เมือง ปรำจีนบุรี
340 ปรำจีนกัลยำณี เมือง ปรำจีนบุรี
341 กบินทร์วิทยำ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี
342 เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี
343 มำรีวิทยำกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี
344 วังตะเคียนวิทยำคม กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี
345 ชิตใจชื่น บ้ำนสร้ำง ปรำจีนบุรี
346 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี
347 ศรีมหำโพธิ ศรีมหำโพธิ์ ปรำจีนบุรี
348 มำรีวิทยำปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ ปรำจีนบุรี
349 เดชะปัตตนยำนุกูล เมือง ปัตตำนี
350 เบญจมรำชูทิศ ปัตตำนี เมือง ปัตตำนี
351 สำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เมือง ปัตตำนี
352 โพธิคี์รีรำชศึกษำ โคกโพธิ์ ปัตตำนี
353 ยำบีบรรณวิทย์ หนองจิก ปัตตำนี
354 จอมสุรำงค์อุปถัมภ์ เมือง พระนครศรีอยุธยำ
355 อยุธยำวิทยำลัย เมือง พระนครศรีอยุธยำ
356 อิสลำมศรีอยุธยำมูลนิธิ เมือง พระนครศรีอยุธยำ
357 นครหลวงอุดมรัชต์วิทยำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยำ
358 บำงซ้ำยวิทยำ บำงซ้ำย พระนครศรีอยุธยำ
359 บำงปะหัน บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ
360 ผักไห"่สุทธำประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยุธยำ
361 ภำชีสุนทรวิทยำนุกูล ภำชี พระนครศรีอยุธยำ
362 ลำดบัวหลวงไพโรจน์วิทยำ ลำดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยำ
363 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ
364 วังน้อย(พนมยงค์วิทยำ) วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ
365 เสนำ"เสนำประสิทธิ"์ เสนำ พระนครศรีอยุธยำ
366 พะเยำพิทยำคม เมือง พะเยำ
367 เชียงค ำวิทยำคม เชียงค ำ พะเยำ
368 แม่ใจวิทยำคม แม่ใจ พะเยำ
369 ดีบุกพังงำวิทยำยน เมือง พังงำ
370 ตะกั่วป่ำ"เสนำนุกูล" ตะกั่วป่ำ พังงำ
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371 ประภัสสรรังสิต เมือง พัทลุง
372 พัทลุง เมือง พัทลุง
373 พัทลุงพิทยำคม เมือง พัทลุง
374 สตรีพัทลุง เมือง พัทลุง
375 อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง เมือง พัทลุง
376 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
377 ป่ำบอนพิทยำคม ป่ำบอน พัทลุง
378 หำรเทำรังสีประชำสรรค์ ปำกพะยูน พัทลุง
379 ป่ำพยอมพิทยำคม ป่ำพะยอม พัทลุง
380 สำกเหล็กวิทยำ สำกเหล็ก พิจิตร
381 หนองโสนพิทยำคม สำมง่ำม พิจิตร
382 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
383 ผดุงรำษฎร์ เมือง พิษณุโลก
384 มัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร เมือง พิษณุโลก
385 วัดจันทร์วิทยำ เมือง พิษณุโลก
386 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
387 วังโพรงพิทยำคม เนินมะปรำง พิษณุโลก
388 พรหมพิรำมวิทยำ พรหมพิรำม พิษณุโลก
389 คงคำรำม เมือง เพชรบุรี
390 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
391 พรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
392 อรุณประดิษฐ เมือง เพชรบุรี
393 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี ชะอ ำ เพชรบุรี
394 ท่ำยำงวิทยำ ท่ำยำง เพชรบุรี
395 บ้ำนลำดวิทยำ บ้ำนลำด เพชรบุรี
396 โตนหลวงวิทยำ ชะอ ำ เพชรบุรี
397 เพชรพิทยำคม เมือง เพชรบูรณ์
398 วิทยำนุกูลนำรี เมือง เพชรบูรณ์
399 ดงขุยวิทยำคม ชนแดน เพชรบูรณ์
400 บึงสำมพันวิทยำคม บึงสำมพัน เพชรบูรณ์
401 นิยมศิลป์อนุสรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
402 พุขำมครุฑมณีอุทิศ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
403 ศรีเทพประชำสรรค์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
404 หล่มสักวิทยำคม หล่มสัก เพชรบูรณ์
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405 ท่ำด้วงพิทยำคม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
406 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
407 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เมือง เพชรบูรณ์
408 ถิ่นโอภำสวิทยำ เมือง แพร่
409 นำรีรัตน์จังหวัดแพร่ เมือง แพร่
410 พิริยำลัยจังหวัดแพร่ เมือง แพร่
411 เมืองแพร่ เมือง แพร่
412 ห้วยม้ำวิทยำคม เมือง แพร่
413 ร้องกวำงอนุสรณ์ ร้องกวำง แพร่
414 ลองวิทยำ ลอง แพร่
415 วังชิ้นวิทยำ วังชิ้น แพร่
416 สองพิทยำคม สอง แพร่
417 เทพนำรี สูงเม่น แพร่
418 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่น แพร่
419 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
420 ภูเก็ตวิทยำลัย เมือง ภูเก็ต
421 สตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
422 ผดุงนำรี เมือง มหำสำรคำม
423 สำรคำมพิทยำคม เมือง มหำสำรคำม
424 โกสุมวิทยำสรรค์ โกสุมพิสัย มหำสำรคำม
425 นำเชือกพิทยำสรรค์ นำเชือก มหำสำรคำม
426 ดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์ นำดูน มหำสำรคำม
427 นำดูนประชำสรรพ์ นำดูน มหำสำรคำม
428 บรบือ บรบือ มหำสำรคำม
429 มัธยมยำงสีสุรำช ยำงสีสุรำช มหำสำรคำม
430 วำปีปทุม วำปีปทุม มหำสำรคำม
431 นวมินทรำชูทิศ อีสำน เมือง มุกดำหำร
432 มุกดำหำร เมือง มุกดำหำร
433 ผำเทิบวิทยำ ดอนตำล มุกดำหำร
434 หนองสูงสำมัคคีวิทยำ หนองสูง มุกดำหำร
435 ขุนยวมวิทยำ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
436 ยโสธรพิทยำคม เมือง ยโสธร
437 ยโสธรพิทยำสรรค์ เมือง ยโสธร
438 กุดชุมวิทยำคม กุดชุม ยโสธร
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439 ทรำยมูลวิทยำ ทรำยมูล ยโสธร
440 ป่ำต้ิววิทยำ ป่ำต้ิว ยโสธร
441 มหำชนะชัยวิทยำคม มหำชนะชัย ยโสธร
442 เลิงนกทำ เลิงนกทำ ยโสธร
443 คณะรำษฎรบ ำรุง จังหวัดยะลำ เมือง ยะลำ
444 ธรรมวิทยำมูลนิธิ เมือง ยะลำ
445 สตรียะลำ เมือง ยะลำ
446 เบตง "วีระรำษฎร์ประสำน" เบตง ยะลำ
447 ขัติยะวงษำ เมือง ร้อยเอ็ด
448 ร้อยเอ็ดวิทยำลัย เมือง ร้อยเอ็ด
449 จันทรุเบกษำอนุสรณ์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
450 ธงธำนี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
451 ศรีธวัชวิทยำลัย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
452 พนมไพรวิทยำคำร พนมไพร ร้อยเอ็ด
453 โพนทองพัฒนำวิทยำ โพนทอง ร้อยเอ็ด
454 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
455 สุวรรณภูมิพิทยไพศำล สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
456 เสลภูมิพิทยำคม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
457 หนองฮีเจริญวิทย์ หนองฮี ร้อยเอ็ด
458 กะเปอร์วิทยำ กะเปอร์ ระนอง
459 กระบุรีวิทยำ กระบุรี ระนอง
460 พิชัยรัตนำคำร เมิอง ระนอง
461 สตรีระนอง เมิอง ระนอง
462 เซนต์โยเซฟระยอง เมืองระยอง ระยอง
463 มัธยมตำกสินระยอง เมือง ระยอง
464 ระยองวิทยำคม เมือง ระยอง
465 อัสสัมชัญระยอง เมือง ระยอง
466 แกลง แกลง ระยอง
467 ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ แกลง ระยอง
468 มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย แกลง ระยอง
469 สุนทรภูพ่ิทยำ แกลง ระยอง
470 บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ บ้ำนฉำง ระยอง
471 ปลวกแดงพิทยำคม ปลวกแดง ระยอง
472 วังจันทร์วิทยำ วังจันทร์ ระยอง
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473 ดรุณำรำชบุรี เมือง รำชบุรี
474 นำรีวิทยำ เมือง รำชบุรี
475 รำชโบริกำนุเครำะห์ เมือง รำชบุรี
476 คุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ จอมบึง รำชบุรี
477 สำยธรรมจันทร์ ด ำเนินสะดวก รำชบุรี
478 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม บ้ำนโป่ง รำชบุรี
479 นำรีวุฒิ บ้ำนโป่ง รำชบุรี
480 มัธยมวัดดอนตูม บ้ำนโป่ง รำชบุรี
481 รัตนรำษฎร์บ ำรุง บ้ำนโป่ง รำชบุรี
482 วัดบ้ำนโป่ง "สำมัคคีคุณูปภัมภ์ บ้ำนโป่ง รำชบุรี
483 สำรสิทธิพ์ิทยำลัย บ้ำนโป่ง รำชบุรี
484 บรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย ปำกท่อ รำชบุรี
485 โพธำวัฒนำเสนี โพธำรำม รำชบุรี
486 สวนผ้ึงวิทยำ สวนผ้ึง รำชบุรี
487 โคกกะเทียมวิทยำลัย เมือง ลพบุรี
488 พระนำรำยณ์ เมือง ลพบุรี
489 พิบูลวิทยำลัย เมือง ลพบุรี
490 วินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ เมือง ลพบุรี
491 สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เมือง ลพบุรี
492 โคกส ำโรงวิทยำ โคกส ำโรง ลพบุรี
493 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี โคกส ำโรง ลพบุรี
494 ชัยบำดำลวิทยำ ชัยบำดำล ลพบุรี
495 ชัยบำดำลพิทยำคม ชัยบำดำล ลพบุรี
496 ท่ำวุง้วิทยำคำร ท่ำวุง้ ลพบุรี
497 บ้ำนหมี่วิทยำ บ้ำนหมี่ ลพบุรี
498 พัฒนำนิคม พัฒนำนิคม ลพบุรี
499 สระโบสถ์วิทยำคำร สระโบสถ์ ลพบุรี
500 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์ เมือง ล ำปำง
501 บุญวำทย์วิทยำลัย เมือง ล ำปำง
502 มัธยมวิทยำ เมือง ล ำปำง
503 ล ำปำงกัลยำณี เมือง ล ำปำง
504 เถินวิทยำ เถิน ล ำปำง
505 วังเหนือวิทยำ วังเหนือ ล ำปำง
506 เสริมงำมวิทยำคม เสริมงำม ล ำปำง
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507 จักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน เมือง ล ำพูน
508 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน เมือง ล ำพูน
509 เวียงเจดีย์วิทยำ ล้ี ล ำพูน
510 มหำไถ่ศึกษำเลย เมือง เลย
511 เลยพิทยำคม เมือง เลย
512 เชียงคำน เชียงคำน เลย
513 ภูเรือวิทยำ ภูเรือ เลย
514 ภูหลวงวิทยำ ภูหลวง เลย
515 ศรีสงครำมวิทยำ วังสะพุง เลย
516 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
517 ศรีสะเกษวิทยำลัย เมือง ศรีสะเกษ
518 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ
519 กันทรลักษ์วิทยำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
520 ขุขันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
521 ขุนหำญวิทยำสรรค์ ขุนหำญ ศรีสะเกษ
522 ปรำงค์กู่ ปรำงค์กู่ ศรีสะเกษ
523 ศรีรัตนวิทยำ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
524 ห้วยทับทันวิทยำคม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
525 สกลนครพัฒนศึกษำ เมือง สกลนคร
526 สกลรำชวิทยำนุกูล เมือง สกลนคร
527 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
528 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส สกลนคร
529 เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน สกลนคร
530 ส่องดำววิทยำ ส่องดำว สกลนคร
531 มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ เมือง สงขลำ
532 นวมินทรำชูทิศ ทักษิณ เมือง สงขลำ
533 กระแสสินธุว์ิทยำ กระแสสินธุ์ สงขลำ
534 นำทวีวิทยำคม นำทวี สงขลำ
535 มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ รัตภูมิ สงขลำ
536 พะตงวิทยำมูลนิธิ หำดใหญ่ สงขลำ
537 แสงทองวิทยำ หำดใหญ่ สงขลำ
538 หำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ หำดใหญ่ สงขลำ
539 หำดใหญ่วิทยำลัย หำดใหญ่ สงขลำ
540 หำดใหญ่วิทยำลัย 2 หำดใหญ่ สงขลำ
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541 หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ หำดใหญ่ สงขลำ
542 พิมำนพิทยำสรรค์ เมือง สตูล
543 ท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ ทุง่หว้ำ สตูล
544 ทุง่หว้ำวรวิทย์ ทุง่หว้ำ สตูล
545 เซนต์โยเซฟทิพวัล เมือง สมุทรปรำกำร
546 เทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร เมือง สมุทรปรำกำร
547 เทศบำล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เมือง สมุทรปรำกำร
548 มัธยมวัดด่ำนส ำโรง เมือง สมุทรปรำกำร
549 สมุทรปรำกำร เมือง สมุทรปรำกำร
550 หำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ เมือง สมุทรปรำกำร
551 บำงบ่อวิทยำคม บำงบ่อ สมุทรปรำกำร
552 หลวงพ่อปำนคลองด่ำนอนุสรณ์ บำงบ่อ สมุทรปรำกำร
553 บำงแก้วประชำสรรค์ บำงพลี สมุทรปรำกำร
554 พูลเจริญวิทยำคม บำงพลี สมุทรปรำกำร
555 รำชวินิตบำงแก้ว บำงพลี สมุทรปรำกำร
556 บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสน)ี สมุทรปรำกำร บำงเสำธง สมุทรปรำกำร
557 ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร
558 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
559 ถำวรำนุกูล เมือง สมุทรสงครำม
560 ศรัทธำสมุทร เมือง สมุทรสงครำม
561 เทศบำลบ้ำนมหำชัย (อนุกูลรำษฎร์) เมือง สมุทรสำคร
562 สมุทรสำครบูรณะ เมือง สมุทรสำคร
563 สมุทรสำครวิทยำลัย เมือง สมุทรสำคร
564 อันนำลัย เมือง สมุทรสำคร
565 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กระทุม่แบน สมุทรสำคร
566 วัดหลักส่ีพิพัฒน์รำษฏร์อุปถัมภ์ บ้ำนแพ้ว สมุทรสำคร
567 สระแก้ว เมือง สระแก้ว
568 คลองหำดพิทยำคม คลองหำด สระแก้ว
569 ตำพระยำ ตำพระยำ สระแก้ว
570 วังน้ ำเย็นวิทยำคม วังน้ ำเย็น สระแก้ว
571 วังสมบูรณ์วิทยำคม วังสมบูรณ์ สระแก้ว
572 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว
573 สระบุรีวิทยำคม เมือง สระบุรี
574 สวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี เมือง สระบุรี
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575 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
576 ท่ำมะปรำงวิทยำ แก่งคอย สระบุรี
577 เทพศิรินทร์ พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
578 ดอนพุดวิทยำ ดอนพุด สระบุรี
579 บ้ำนหมอ"พัฒนำนุกุล บ้ำนหมอ สระบุรี
580 ประเทียบวิทยำทำน วิหำรแดง สระบุรี
581 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยำ เสำไห้ สระบุรี
582 เสำไห้ "วิมลวิทยำนุกูล" เสำไห้ สระบุรี
583 หนองแค"สรกิจพิทยำ" หนองแค สระบุรี
584 มวกเหล็กวิทยำ มวกเหล็ก สระบุรี
585 สิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี
586 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี
587 อุดมดรุณี เมือง สุโขทัย
588 ชัยมงคลพิทยำ ทุง่เสล่ียม สุโขทัย
589 ทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์ ทุง่เสล่ียม สุโขทัย
590 บ้ำนแก่งวิทยำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
591 ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ศรีส ำโรง สุโขทัย
592 สวรรค์อนันต์วิทยำ สวรรคโลก สุโขทัย
593 กรรณสูตศึกษำลัย เมือง สุพรรณบุรี
594 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
595 สงวนหญิง เมือง สุพรรณบุรี
596 ธรรมโชติศึกษำลัย เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุรี
597 บ่อกรุวิทยำ เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุรี
598 บำงปลำม้ำ"สูงสุมำรผดุงวิทย"์ บำงปลำม้ำ สุพรรณบุรี
599 บรรหำรแจ่มใสวิทยำ3 ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี
600 สำมชุกรัตนโภคำรำม สำมชุก สุพรรณบุรี
601 หนองหญ้ำไซวิทยำ หนองหญ้ำไซ สุพรรณบุรี
602 ดอนคำวิทยำ อู่ทอง สุพรรณบุรี
603 อู่ทอง อุ่ทอง สุพรรณบุรี
604 เทพมิตรศึกษำ เมือง สุรำษฎร์ธำนี
605 ธิดำแม่พระ เมือง สุรำษฎร์ธำนี
606 มอ.วิทยำนุสรณ์ สุรำษฎร์ธำนี เมือง สุรำษฎร์ธำนี
607 เมืองสุรำษฎร์ธำนี เมือง สุรำษฎร์ธำนี
608 ศิริสำธิต เมือง สุรำษฎร์ธำนี
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609 สุรำษฎร์ธำนี เมือง สุรำษฎร์ธำนี
610 สุรำษฎร์ธำนี 2 เมือง สุรำษฎร์ธำนี
611 สุรำษฎร์พิทยำ เมือง สุรำษฎร์ธำนี
612 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี
613 คีรีรัฐวิทยำคม คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
614 เคียนซำพิทยำคม เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี
615 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี
616 ไชยำวิทยำ ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี
617 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)์ ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี
618 บ้ำนนำวิทยำคม บ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำนี
619 พนมศึกษำ พนม สุรำษฎร์ธำนี
620 พระแสงวิทยำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
621 พุนพินพิทยำคม พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี
622 ท่ำชนะ ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี
623 เวียงสระ เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี
624 มัธยมวิภำวดี วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
625 เกำะสมุย เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 
626 สิรินธร เมือง สุรินทร์
627 สุรวิทยำคำร เมือง สุรินทร์
628 บัวเชดวิทยำ บัวเชด สุรินทร์
629 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
630 สุรพินท์พิทยำ ล ำดวน สุรินทร์
631 กระเทียมวิทยำ สังขะ สุรินทร์
632 ท่ำบ่อ ท่ำบ่อ หนองคำย
633 หนองบัวพิทยำคำร เมือง หนองบัวล ำภู
634 นำวังศึกษำวิช นำวัง หนองบัวล ำภู
635 ศรีบุญเรืองวิทยำคำร ศรีบุญเรือง หนองบัวล ำภู
636 สตรีอ่ำงทอง เมือง อ่ำงทอง
637 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมือง อ่ำงทอง
638 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง
639 วิเศษไชยชำญ ตันติวิทยำภูมิ วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง
640 ชำนุมำนวิทยำคม ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ
641 ปทุมรำชวงศำ ปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ
642 พนำศึกษำ พนำ อ ำนำจเจริญ
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643 เซนต์เมร่ี เมือง อุดรธำนี
644 ประจักษ์ศิลปำคำร เมือง อุดรธำนี
645 สตรีรำชินูทิศ เมือง อุดรธำนี
646 อุดรพัฒนำกำร เมือง อุดรธำนี
647 อุดรพิชัยรักษ์พิทยำ เมือง อุดรธำนี
648 อุดรพิทยำนุกูล เมือง อุดรธำนี
649 ยูงทองพิทยำคม นำยูง อุดรธำนี
650 บ้ำนดุงวิทยำ บ้ำนดุง อุดรธำนี
651 น้ ำโสมพิทยำคม น้ ำโสม อุดรธำนี
652 บ้ำนเชียงวิทยำ หนองหำน อุดรธำนี
653 ดอนบอสโกวิทยำ เมือง อุดรธำนี 
654 เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
655 อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
656 ท่ำปลำประชำอุทิศ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
657 พิชัย พิชัย อุตรดิตถ์
658 อุทัยวิทยำคม เมือง อุทัยธำนี
659 ทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน อุทัยธำนี
660 บ้ำนทุง่นำวิทยำ หนองฉำง อุทัยธำนี
661 อุทัยธรรมำนุวัตรวิทยำ หนองฉำง อุทัยธำนี
662 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุบลรำชธำนี เมือง อุบลรำชธำนี
663 นำรีนุกูล เมือง อุบลรำชธำนี
664 นำรีนุกูล ๒ เมือง อุบลรำชธำนี
665 เบ็ญจะมะมหำรำช เมือง อุบลรำชธำนี
666 เดชอุดม เดชอุดม อุบลรำชธำนี
667 โนนกุงวิทยำคม ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี
668 มัธยมตระกำรพืชผล ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี
669 พิบูลมังสำหำร พิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำนี
670 เทศบำล ๑ (บ้ำนโพธิก์ลำง) พิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำนี
671 บ้ำนพิณโท ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี
672 ม่วงสำมสิบอัมพวันวิทยำ ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี
673 ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี
674 สิรินธรวิทยำนุสรณ์ สิรินธร อุบลรำชธำนี
675 โพธิไ์ทรพิทยำคำร โพธิไ์ทร อุบลรำชธำนี

หน้ำ 20 จำก 20



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การจัดสอบข้อเขียนเพิ่มเติม 
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 

TCAS รอบที่ 2 โควตา หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
วันที่สอบ เวลา/วิชาที่สอบ ค่าใช้จ่าย (บาท) สถานที่สอบ 

วันที ่10 เมษายน 2566 08.30 - 10.30 น.  คณิตศาสตร์ ** 100 * ห้อง 0705  ชั้น 7 
อาคารชูชาติกำภู   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.00 - 13.00 น.  ฟิสิกส์ ** 100 * 

14.00 – 16.30 น.  ภาษาอังกฤษ ** 500 * 
     
* ชำระค่าสอบเฉพาะรายวิชาที่เข้าสอบเท่านั้น 
 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

1. ให้ผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ 
ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการสอบได้ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด เท่านั้น 
(ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องคำนวณ) 

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
2.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ชุดนักเรียน) 
2.2  แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ 
2.3  ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

 
หมายเหตุ :  ผู้สมัครสอบข้อเขียน ให้ชำระเงินในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 (ก่อนเข้าสอบ) 
ณ ห้องอำนวยการสอบ สำนักงานโครงการ IDDP 0709 ชั้น 7 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-797-0999 ต่อ 1705-6, 1715 
         
** หากมีผลคะแนนมาตรฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 
ตามคุณสมบัติ/เงื่อนไขท่ีโครงการฯ กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรุณายื่นเอกสาร (เพ่ิมเติม) 
เพ่ือยกเว้นการทดสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือท้ังหมดได้ 
 
 
 


