
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
เรื่อง เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเวนเขต 1 และกรุงเทพฯ) 

ปการศึกษา 2565 
................................................................... 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เปดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเวนเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปการศึกษา 2565 จึงวางระเบียบการรับสมัครคดัเลือกเขาศึกษา 
ไวดังนี้ 
รับสมัคร ระหวางวันที่ 21 มีนาคม - วันที่ 18 เมษายน 2565 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร
1.1 เปนผูสําเร็จการศกึษา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่

สาขาวิชากําหนด  

1.3 จํานวนหนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา ไมต่ํากวาที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผูสําเร็จ

การศกึษา หรือกําลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6)  

1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวาที่สาขาวิชากําหนด 

1.5 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

1.6 ไมถูกใหออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม 

2. เงื่อนไขการรับเขาศึกษา
2.1 กรณีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กําหนด 

2.2 ผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แลว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ

สมัครสอบรอบตอไป กรณีที่ตองการสมัครรอบตอไปตองสละสิทธิกอน หากมีการสมัครครั้งตอไปโดย

ไมสละสิทธิแลวผานการคัดเลือกจะถือเปนโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูที่ตองชําระคายืนยันสิทธิเฉพาะผูที่ยืนยันเลือก มจธ. เทานั้น และ

ตองชําระเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา

ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บคายืนยันสิทธิเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2564) หากพนกําหนดจะถือวาไมมีสิทธิในการเขาศึกษา 

2.4 ผูมีสิทธิเขาศึกษาที่ชําระคายืนยันสิทธิแลว มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษา 

ที่ไดชําระไปแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

รอบท่ี 2



2.5 ผูมีสิทธิเขาศึกษาตองผานการตรวจรางกาย 

2.6 ติดตามกําหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียน

นักศึกษา : http://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบดวย
3.1 ผูสมัครอัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร ดังนี ้

3.1.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

3.1.2 สําเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3) หรือ สําเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ (สําหรับ   

ผูที่สําเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3) 

3.1.3 สําเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT) 
3.1.4 สําเนาแฟมสะสมผลงาน (ถามี)  

4. ผูมีสิทธิสอบคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 

เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผานระบบออนไลน แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางชาติ) ทั้งดานหนาและดานหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีขอขัด หรือแยง หรือกรณีที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาถือเปนที่สุด

หมายเหตุ   เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี 18 เขต  

 ดังนี ้ https://bit.ly/EducationalArea

นโยบายดานความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม 
มจธ. มุงม่ันในการสงเสริมความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม สังคม มจธ. เปดรับความ

หลากหลายในสังคมอยางมุงมั่น ทั้งดานเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตนกําเนิด วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏบิัติกับทุกคนอยางเปน
ธรรมและเปนกลาง เพื่อใหม่ันใจวาความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะไดรับการพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 



วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม - วันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2565

http://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 29 วัน)

2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565
http://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วันศุกร์ท่ี 22 - วันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565
(350 บาท) แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! (ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร (หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ)

4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

5 วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565

6 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2565
ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

7 มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันจันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2565

8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันพุธท่ี 4 - วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th (ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

9 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2565

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
10 ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ วันจันทร์ท่ี 9  - วันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2565

เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! (ระยะเวลาช าระเงิน 15 วัน)

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร (หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

11 วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม - วันศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2565

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในช้ัน ม.6 ท่ีสังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังน้ี https://bit.ly/EducationalArea

หมายเหตุ : ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามกําหนดการลาสุดไดท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ

โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

หลักฐำนกำรสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
1.3 ส าเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)  (ถ้ามี)
1.4 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

รอบท่ี 2
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต*  
ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบ

คัดเลือก** 
จำนวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 10 

นวัตกรรมบริการดิจิทัล 15 3 

รวม 35 13 
 

สอบคัดเลือก** หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

**ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต*  
ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบ

คัดเลือก** 
จำนวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 10 
 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 

ค่าน้ำหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 

GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 

GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 5 

GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 

คะแนนสอบวิชา GAT ตอนท่ี 1 ความถนัดทั่วไป  ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 

คะแนนสอบวิชา GAT ตอนท่ี 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 

คะแนนสอบวิชา PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 25 

คะแนนสอบวิชา PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 
 

 
หมายเหตุ 1. คะแนน GPAX, GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
   2. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน  
      ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

 
**ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต*  
ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ำหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภาษณ์ (Interview)  100 

 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
ตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
 

**ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต*  
ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบ

คัดเลือก** 
จำนวนรับเข้าศึกษา 

นวัตกรรมบริการดิจิทัล 15 3 
 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 6 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 

ค่าน้ำหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 10 

GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ 2.75 15 

GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 2.50 15 

คะแนนสอบวิชา GAT ตอนท่ี 1 ความถนัดทั่วไป  ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 

คะแนนสอบวิชา GAT ตอนท่ี 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 

คะแนนสอบวิชา PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 

คะแนนสอบวิชา PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 5 
 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

   2. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน  
      ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

 

**ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต*  
ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ำหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนท่ี 1 ความถนัดทั่วไป  10 
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนท่ี 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ 15 
คะแนนสอบวิชา PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 15 
คะแนนสอบวิชา PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 
สอบสัมภาษณ์ (Interview) 60 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
 1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือความผิดปกติใดๆ  ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร 
 

 
**ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


