


โครงการรับตรงภาคตะวนัออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ประจ าปีการศึกษา 2566 
1.  คณะ/สาขาวิชาที่เปดิรับ และจ านวนรับจ าแนกตามสาขาวิชา 

 

คณะ / หลักสูตร 

จ านวนรับ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/

นานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ           
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาธรุกิจระหว่างประเทศ 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทนุ 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  

แขนงวิชาการจัดการโรงแรม  
แขนงวิชาการจัดการการท่องเทีย่วร่วมสมัย 

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาดดจิิทัลและการสร้างตรา 

 
30 
30 
30 
30 

 
25 
25 
30 
30 

 
40 
40 
40 
40 

 
20 
20 
40 
40 

 
20 
20 
20 
20 

 
10 
10 
20 
20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์    
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมระบบการผลิตดจิิทลั (พหุวิทยาการ) 
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ (พหุวิทยาการ) 
8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ(หลักสูตรนานาชาติ) 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเปิดใหม่ 
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คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตรป์ระกันภัย  
2.  วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์  
3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                         
4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ 
6.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
1.  เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
100 

 
100 

 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ   
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ   
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล   
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร ์
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 
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2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิธิ์สมัครเข้าศึกษา 
     2.1  ผู้ที่ก าลังศึกษาในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดทา้ยของการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรอ่ืนที่เทียบเทา่   
            หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวชิาก าหนด เป็นนักเรียนที ่
            ศึกษาในเขตภาคตะวนัออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ไดแ้ก่ จังหวัด ชลบุร ีระยอง จนัทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา  
            นครนายก ปราจีนบุร ีสระแก้ว สระบุรี กรุงเทพฯ ปทมุธานี สมทุรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
            นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี พงังา กระบี่  
            ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลงุ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   
     2.2  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อรา้ยแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     2.3  เป็นผู้มีสัญชาตไิทย และต้องมีบัตรประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นบุคคลตา่งประเทศตอ้งมีหลักฐานการได้รบั 
            อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
     2.4  มีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (TPAT) ที่สอบวันที่  
            10 - 12 , 17 ธันวาคม 2565 หรือความรู้เชิงประยุกต์ (A-Level)  ที่สอบวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2566  
             ซึ่งจัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

                        ทั้งนี้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จักด าเนนิการประสานในการขอรับผลคะแนน     
      ทดสอบความรูข้องผู้สมัครเพื่อมาประมวลผลคะแนน (ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบ)  

3.  คุณสมบัตแิละเงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร แยกตามคณะ/สาขาวิชา 
 คณะวิทยาการจัดการ 

-  ภาคปกติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่นอ้ยกว่า 2.50 
-  ภาคพิเศษ  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยวา่ 2.00  

     คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
      สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย 

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์  
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.00  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 3.00  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 3.00  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

      สาขาวิชาฟิสิกส์  
      ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
       -  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   
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ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) สาขาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ไม่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้)      
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50  

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   

      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)  
      -  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50  
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.00  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.75  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉะริยะ 
- คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 3.00  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

       -  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50  
       -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หนว่ยกิต  
       -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล 
       ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   
ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชา่งกลโรงงาน/ชา่งเทคนิคการผลิต/ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (ไม่ก าหนดกลุม่สาระการเรียนรู้)      
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75  
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ) 

       ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   

       ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) กลุ่มชา่งอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์  
       (ไม่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้)      
       -  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50  
      สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
       ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
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-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   

       ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟา้  
       ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชา่งเมคคาทรอนิกส์ ช่างหุ่นยนต์ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอุตสาหกรรม 
       ฐานวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า (ไม่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้)      

- คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)  

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 คะแนน 

    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.00  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00 คะแนน 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
    สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล  
     -  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่นอ้ยกว่า 2.50  
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
     -  ต้องไม่เป็นผูบ้กพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี)  และการรับสัญญาณเสยีง (หูไม่หนวก) 

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 
    ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   

    ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) วชิาอุตสาหกรรม กลุ่มชา่งอุตสาหกรรมฐาน 
    วิทยาศาสตร์/ระดบัอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า (ไม่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้)      

- คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.50  
- ต้องไม่เป็นผูบ้กพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี)  และการรับสัญญาณเสียง (หูไมห่นวก) 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
    -  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่นอ้ยกว่า 2.25  

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   

    สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ  
-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรอื 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.25  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   

    ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) วชิาอุตสาหกรรม กลุ่มชา่งอุตสาหกรรมฐาน 
    วิทยาศาสตร์/ระดบัอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า (ไม่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้)      

-  คะแนนเฉลี่ยสะสม (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกวา่ 2.25  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
-  ต้องไม่เป็นผูบ้กพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดส)ี และการรับสญัญาณเสียง (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ,   
   โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง 
-  รับเฉพาะ เพศชาย เท่านั้น ผูท้ี่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบพลศึกษา ดังนี้  



5 

 
• ลุก – นั่ง (Sit Up) 60 วนิาท ี
• ยึดพื้นหรือดันข้อ 60 วินาท ี
• วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร 
• วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร) 
• ว่ายน้ า 50 เมตร 

4.  เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก  
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาจะน าคะแนนทีผู่้สมัครสอบกบัสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

     เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน (ดูรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก สัดส่วนคะแนน ดังตารางแนบท้าย) 

5.  การรับสมัคร/วิธีช าระค่าสมัคร 
     5.1  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารบัการคัดเลือกต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวชิา  

      ผ่านระบบรบัเข้าศึกษาออนไลน์ที่ https://Admissions.src.ku.ac.th 
     5.2  อัพโหลดเอกสารใบ ปพ 1 : พ (ผลการเรียน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) จากตน้ฉบบั ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
            (กรณีไม่มีด้านหลงัให้อัพโหลดด้านเดียว) 
     5.3  อัพโหลดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง (ต้องเปน็บัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ) 
     5.4  อัตราค่าสมัคร 200 บาท โดยสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking และมหาวทิยาลัยฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ 
            ไม่คืนหลักฐานและคา่ธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
     5.5  ผู้สมัครจะต้องเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 
            หากไม่ด าเนนิการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงภาคตะวนัออก 
            และเขตพื้นที่เชื่อมโยง ประจ าปีการศึกษา 2566 

6.  ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา 

รายการ วัน เดือน ป ี สถานที่ / การด าเนินการ 

การรับสมัคร 
15 กุมภาพันธ์ 2566 

 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2566 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าไปกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน อัพโหลดเอกสารที่เว็บไซต์ 
https://Admissions.src.ku.ac.th  
- ช าระค่าสมัครและตรวจสอบแก้ไขเอกสารให้  
  เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มนีาคม 2566  
  เวลา 23.00 น.  
- ตรวจสอบการช าระค่าสมัครได้ในวันถัดไป 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

21 เมษายน 2566 https://Admissions.src.ku.ac.th  

วันสอบสัมภาษณ์ 26 เมษายน 2566 อาคาร 13 พลศึกษา  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์     
และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

28 เมษายน 2566 https://Admissions.src.ku.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas 4 - 5 พฤษภาคม 2566 https://student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) 9 พฤษภาคม 2565 https://Admissions.src.ku.ac.th 
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7.  การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา / การยืนยันสิทธิ์ในระบบ MYTCAS 
         ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าท าการยนืยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ MYTCAS ตามประกาศ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และถูกตัดสิทธิ์การรับสมัครเข้าศึกษาในรอบ 3 - 4  ระบบ TCAS66 
หากผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ด าเนนิการใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ (TCAS รอบที่ 2) โครงการ
รับตรงภาคตะวนัออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

8.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายจ าแนกตามคณะ และสาขาวชิา ดงันี ้
       คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ) ทุกสาขาวชิา “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                   18,000   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      16,500   บาท 
          คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  ทุกสาขาวชิา “อตัราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                   24,900   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      23,700   บาท 
          คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ทุกสาขาวิชา “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                   59,950   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      58,750   บาท 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ทุกสาขาวิชา “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  26,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 
       สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ)       
                  -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                  47,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     46,700   บาท 
           คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ภาคปกติ)  ทุกสาขาวชิา “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  19,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     17,900   บาท 
           คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ภาคพิเศษ)  ทุกสาขาวชิา “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  30,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     28,600   บาท 
      คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ   
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
                 -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                    36,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     35,000   บาท 
       สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล  
          -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  19,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     16,500   บาท       
                สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ 
                  -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                      26,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
                สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)   
         -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  18,000   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     16,500   บาท 
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                สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)   
         -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  24,900   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     23,700   บาท 

หมายเหตุ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในภายหลัง 

9.  เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
      9.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคัดเลือกหรือรับเข้าศึกษา หากตรวจ 
             พบว่าผู้สมัครขาดคณุสมบัติ แสดงข้อความในการสมัครเป็นเท็จ ใช้เอกสารหลักฐานที่ไมส่มบูรณ์ หรือมีการปลอม 
             แปลงเอกสาร 
      9.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งแตช่ั้นปีที่ 1 จน 
             ส าเร็จการศึกษาโดย ไม่ สามารถย้ายไปเรียนที่วทิยาเขตอ่ืนๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      9.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะพาณชิยนาวนีานาชาติ ไม ่อนุญาตให้ย้ายไปสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอ่ืน  
             และจะต้องเข้ารับการฝึกระเบียบวินัย และแต่งเคร่ืองแบบตามที่คณะพาณชิยนาวีนานาชาติ ก าหนดตลอดระยะ  
             เวลาในการศึกษาและการฝึกปฏิบัตงิาน 

10.  สถานที่ติดต่อสอบถามขอ้มูล 
              งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนสิิต ส านักงานวทิยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 25 ชั้น 1 เลขที่ 199  หมู่ 6  ต าบลทุ่งสุขลา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230  
        เก่ียวกับข้อมูลการรับสมัคร โทร.038-354580 - 5 กด 1 ต่อ 666537 มือถือ 0657162627  
        เกี่ยวกับระบบการรับสมคัร โทร 038-354580 - 5 กด 2 ต่อ 666423 มือถือ 0657162624   
 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://Admissions.src.ku.ac.th  
 



คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 1

(อ่านรายละเอียดในประกาศ) (Science)

คณะวิทยาการจัดการ

R02 การจัดการ 2.50 60 40

R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 60 40

R14 การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 60 40

R16 การเงินและการลงทุน 2.50 60 40

R20
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
2.50 60 40

R22
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)
2.50 60 40

R24 การบัญชี 2.50 60 40

R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 60 40

R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 60 40

R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 60 40

R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 60 40

R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 2.00 60 40

R21
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.00 60 40

R23
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.00 60 40

R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 60 40

R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.00 60 40

R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 60 40

R19 การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 60 40

R26 การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 60 40

R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 60 40

R28 การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 60 40

R29 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 60 40

R30
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 60 40

R31
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 60 40

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

S02 วิทยการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 20 80

S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ 2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 20 80

ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า

 หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชา

ก าหนด เป็นนักเรียนท่ีศึกษาใน

เขตภาคตะวันออกและเขต

พ้ืนท่ีเช่ือมโยง ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก  

ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  

นราธิวาส

เกณฑ์การพิจารณา

 TGAT/TPAT

 (ค่าร้อยละ)

เกณฑ์การพิจารณา A-Level 

(ค่าร้อยละ) เกรดเฉพาะรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณสมบัติเฉพาะ

อังกฤษสังคมTPAT3

ปกติ

ภาคพิเศษ

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ภาคปกติ

TGAT

โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยง ปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2)

หลักสูตร รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา
GPAX

(ข้ันต่่า)
แผนการเรียน

เกณฑ์ข้ันต่่ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้

 (หน่วยกิต)

ฟิสิกส์ เคมี
คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

ภาษาต่าง

ประเทศ



คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 1

(อ่านรายละเอียดในประกาศ) (Science)

ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า

 หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชา

ก าหนด เป็นนักเรียนท่ีศึกษาใน

เขตภาคตะวันออกและเขต

พ้ืนท่ีเช่ือมโยง ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก  

ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  

นราธิวาส

เกณฑ์การพิจารณา

 TGAT/TPAT

 (ค่าร้อยละ)

เกณฑ์การพิจารณา A-Level 

(ค่าร้อยละ) เกรดเฉพาะรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณสมบัติเฉพาะ

อังกฤษสังคมTPAT3TGAT

หลักสูตร รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา
GPAX

(ข้ันต่่า)
แผนการเรียน

เกณฑ์ข้ันต่่ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้

 (หน่วยกิต)

ฟิสิกส์ เคมี
คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

ภาษาต่าง

ประเทศ

S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 9 20 80

S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 5 5 9 20 80

2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

2.50
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ี

เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 20 80

S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 2.50 - 20 80

S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 20 80

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

T05 วิศวกรรมโยธา 2.75 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 30 40 20

T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 3.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 10 45 45

T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 35 35 30

T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 35 35 30

T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 30 35 35

T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (พหุวิทยาการ) 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

2.75
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. กลุ่ม

ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

T23 วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (พหุวิทยาการ) 3.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 50 50
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. กลุ่ม

ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 

หรือเทียบเท่า

T22 วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรเปิดใหม่ 2.75 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 40 40 20

2.75

ปวช. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่าง

หุ่นยนต์ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม ช่างอุตสาหกรรมฐาน

วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 2.25 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 40 60
รับเฉพาะเพศชาย

ทดสอบพลศึกษา

และว่ายน้ า

M04 การขนส่งทางทะเล 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 70 30

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

80

40 60

ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า

 หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชา

ก าหนด เป็นนักเรียนท่ีศึกษาใน

เขตภาคตะวันออกและเขต

พ้ืนท่ีเช่ือมโยง ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก  

ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  

นราธิวาส

40 60

40 60

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

หลักสูตร

นานาชาติ

ภาคปกติ

S11 ฟิสิกส์

T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.50

20

M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 2.50



คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 1

(อ่านรายละเอียดในประกาศ) (Science)

ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า

 หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชา

ก าหนด เป็นนักเรียนท่ีศึกษาใน

เขตภาคตะวันออกและเขต

พ้ืนท่ีเช่ือมโยง ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก  

ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  

นราธิวาส

เกณฑ์การพิจารณา

 TGAT/TPAT

 (ค่าร้อยละ)

เกณฑ์การพิจารณา A-Level 

(ค่าร้อยละ) เกรดเฉพาะรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณสมบัติเฉพาะ

อังกฤษสังคมTPAT3TGAT

หลักสูตร รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา
GPAX

(ข้ันต่่า)
แผนการเรียน

เกณฑ์ข้ันต่่ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้

 (หน่วยกิต)

ฟิสิกส์ เคมี
คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

ภาษาต่าง

ประเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชา

อุตสาหกรรม กลุ่มช่างอุตสาหกรรม

ฐานวิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆท่ี

เทียบเท่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชา

อุตสาหกรรม กลุ่มช่าง อุตสาหกรรม

ฐานวิทยาศาสตร์ อ่ืนๆท่ีเทียบเท่า

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

G01 เศรษฐศาสตร์ 2.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 40 30 15 15
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 2.25

G02 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 40 30 15 15
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 2.00

40 60

40 60

ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า

 หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชา

ก าหนด เป็นนักเรียนท่ีศึกษาใน

เขตภาคตะวันออกและเขต

พ้ืนท่ีเช่ือมโยง ได้แก่ จังหวัด

ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก  

ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

พังงา กระบ่ี ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  

นราธิวาส

รับเฉพาะเพศชาย

ทดสอบพลศึกษา

และว่ายน้ า

ภาคปกติ

ภาคปกติ
M07

M09

วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 2.50

วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 2.25


