
จ ำนวนรับและเกณฑ์คะแนนคัดเลือก รอบ 3 : TCAS 3 Admission ม.6 ปีกำรศึกษำ 2566
หมายเหตุ 1. จ านวนรับท่ีแสดงตามประกาศน้ี เป็นจ านวนรับนักศึกษาใหม่ เฉพาะรอบ 3 ปีการศึกษา 2566 เท่าน้ัน

             2. ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ

             3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน ท่ีระบุในตารางข้างต้นเป็นแบบเหมาจ่าย ช าระอัตราเดียวตลอดหลักสูตร และ อัตราท่ีระบุน้ัน อยู่ระหว่างการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย

             4. ไม่มีคะแนนตามท่ีระบุไว้ก็สามารถสมัครได้ แต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนรวม

พ้ืนท่ี หน่วยกิต

จัดการเรียนการสอน วิทย์+คณิตไม่ต่ ากว่า
1 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 103 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ ปกติ ม.6 20 30 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
2 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 104 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ ม.6 30 60 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
3 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 107 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ ม.6 30 30 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
4 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 109 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ปกติ ม.6 30 60 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
5 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 110 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ปกติ ม.6 30 30 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
6 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 112 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต ปกติ ม.6 25 60 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
7 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 113 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ ปกติ ม.6 60 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
8 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 117 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ปกติ ม.6 25 30 14000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
9 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 119 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรรมเคร่ืองจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ปกติ ม.6 15 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
10 เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 122 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ ปกติ ม.6 15 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
11 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิศวกรรมศาสตร์ 123 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการแพทย์ ปกติ ม.6 30 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
12 ตาก วิศวกรรมศาสตร์ 131 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ปกติ ม.6 30 60 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
13 ตาก วิศวกรรมศาสตร์ 133 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ ม.6 60 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
14 ตาก วิศวกรรมศาสตร์ 134 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ ปกติ ม.6 50 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
15 ตาก วิศวกรรมศาสตร์ 135 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ปกติ ม.6 30 60 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
16 ตาก วิศวกรรมศาสตร์ 136 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ ม.6 25 60 16000 15 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
17 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ ม.6 30 60 16000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
18 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ ม.6 60 16000 40 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
19 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ ปกติ ม.6 30 16000 30 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
20 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ ม.6 25 60 16000 30 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
21 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ปกติ ม.6 25 30 16000 20 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
22 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 158 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ปกติ ม.6 30 30 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
23 ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ 161 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ปกติ ม.6 20 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
24 ล าปาง วิศวกรรมศาสตร์ 163 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต ปกติ ม.6 25 30 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
25 น่าน วิศวกรรมศาสตร์ 171 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร ปกติ ม.6 15 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
26 น่าน วิศวกรรมศาสตร์ 172 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ ม.6 30 30 16000 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
27 น่าน วิศวกรรมศาสตร์ 173 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ ปกติ ม.6 15 5 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
28 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร์ 194 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ พิเศษ ม.6 30 25 32000 10 ใช้คะแนน TGET91(10%) และ TGET92(20%) และ TPAT3(50%) และ ALevel61(20%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
29 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 200 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ปกติ ม.6 90 13500 30 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(20%) และ ALevel62(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
30 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 202 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ พิเศษ ม.6 60 24000 30 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
31 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 203 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ปกติ ม.6 90 12000 30 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
32 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 204 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ พิเศษ ม.6 30 24000 20 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
33 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 207 International Business Management ปกติ ม.6 30 25000 20 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel61(25%) และ ALevel82(25%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
34 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ม.6 90 12000 50 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ ALevel82(50%) และ ALevel62(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
35 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 211 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปกติ ม.6 90 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
36 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 213 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ปกติ ม.6 30 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(60%) และ ALevel82(30%) และ ALevel81(10%) และ ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
37 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 214 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  ภาคพิเศษ พิเศษ ม.6 30 24000 10 ใช้คะแนน TGAT90(60%) และ ALevel82(30%) และ ALevel81(10%) และ ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
38 เชียงใหม่ อ.เมือง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 219 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ปกติ ม.6 60 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
39 ตาก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 231 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ปกติ ม.6 60 12000 30 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้

จ านวนรับ R3ค่าเทอมแผนรับ เกรฑ์คะแนนคัดเลือกรับวุฒิภาคหลักสูตรรหัสคณะล าดับ

เดิมฉบับวันที่ 26 ต.ค. 65

ปัจจุบันฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มี.ค. 66 ปรับปรุงเฉพาะข้อมูลค่าเทอม หลังมีการพิจารณาโดยสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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จ ำนวนรับและเกณฑ์คะแนนคัดเลือก รอบ 3 : TCAS 3 Admission ม.6 ปีกำรศึกษำ 2566
หมายเหตุ 1. จ านวนรับท่ีแสดงตามประกาศน้ี เป็นจ านวนรับนักศึกษาใหม่ เฉพาะรอบ 3 ปีการศึกษา 2566 เท่าน้ัน

             2. ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ

             3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน ท่ีระบุในตารางข้างต้นเป็นแบบเหมาจ่าย ช าระอัตราเดียวตลอดหลักสูตร และ อัตราท่ีระบุน้ัน อยู่ระหว่างการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย

             4. ไม่มีคะแนนตามท่ีระบุไว้ก็สามารถสมัครได้ แต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนรวม

พ้ืนท่ี หน่วยกิต

จัดการเรียนการสอน วิทย์+คณิตไม่ต่ ากว่า
จ านวนรับ R3ค่าเทอมแผนรับ เกรฑ์คะแนนคัดเลือกรับวุฒิภาคหลักสูตรรหัสคณะล าดับ

เดิมฉบับวันที่ 26 ต.ค. 65

ปัจจุบันฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มี.ค. 66 ปรับปรุงเฉพาะข้อมูลค่าเทอม หลังมีการพิจารณาโดยสภามหาวิทยาลัยแล้ว

40 ตาก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 232 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ปกติ ม.6 60 12000 30 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
41 ตาก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 233 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ปกติ ม.6 90 12000 15 ใช้คะแนน TGAT90(70%) และ ALevel62(10%) และ ALevel70(10%) และ ALevel81(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
42 ตาก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 236 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ปกติ ม.6 30 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(60%) และ ALevel82(30%) และ ALevel81(10%) และ ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
43 ตาก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 238 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ปกติ ม.6 20 13500 20 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(20%) และ ALevel62(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
44 เชียงราย บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
45 เชียงราย บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ปกติ ม.6 60 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(70%) และ ALevel62(10%) และ ALevel70(10%) และ ALevel81(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
46 เชียงราย บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
47 เชียงราย บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 256 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
48 เชียงราย บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 257 บธ.บ.การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน ปกติ ม.6 45 5 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
49 ล าปาง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 261 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ปกติ ม.6 30 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
50 ล าปาง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 262 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ปกติ ม.6 20 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
51 ล าปาง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 263 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ปกติ ม.6 60 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(70%) และ ALevel62(10%) และ ALevel70(10%) และ ALevel81(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
52 ล าปาง บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 268 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ปกติ ม.6 20 13500 5 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(20%) และ ALevel62(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
53 น่าน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 271 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
54 น่าน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 272 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
55 น่าน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 273 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ปกติ ม.6 60 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(70%) และ ALevel62(10%) และ ALevel70(10%) และ ALevel81(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
56 น่าน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 275 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(60%) และ ALevel82(30%) และ ALevel81(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
57 น่าน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 276 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
58 พิษณุโลก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 281 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ปกติ ม.6 30 12000 30 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
59 พิษณุโลก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 282 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ปกติ ม.6 20 12000 20 ใช้คะแนน TGAT90(60%) และ ALevel82(30%) และ ALevel81(10%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
60 ตาก บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 295 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ พิเศษ ม.6 30 24000 40 ใช้คะแนน TGAT90(50%) และ ALevel62(15%) และ ALevel70(20%) และ ALevel82(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
61 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 301 สถ.บ.สถาปัตยกรรม ปกติ ม.6 30 60 16000 10 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT4(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
62 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 302 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ปกติ ม.6 30 16000 5 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT4(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
63 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 303 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ปกติ ม.6 90 12000 15 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT21(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
64 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 304 ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT21(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
65 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 308 ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ ปกติ ม.6 30 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(20%) และ TPAT21(80%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
66 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 309 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT21(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
67 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 311 ศป.บ.ออกแบบแฟช่ัน ส่ิงทอ และเคร่ืองประดับ ปกติ ม.6 30 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT21(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
68 เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 312 ศป.บ.ส่ือส่ิงพิมพ์ดิจิทัล ปกติ ม.6 30 12000 10 ใช้คะแนน TGAT90(30%) และ TPAT21(70%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
69 ตาก ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 331 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT21(60%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
70 ตาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 431 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
71 ตาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 432 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
72 ล าปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 460 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
73 ล าปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 461 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
74 ล าปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 466 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ ม.6 40 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
75 ล าปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 467 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
76 น่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 470 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
77 น่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 471 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ ปกติ ม.6 30 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
78 น่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 472 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ปกติ ม.6 20 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
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จ ำนวนรับและเกณฑ์คะแนนคัดเลือก รอบ 3 : TCAS 3 Admission ม.6 ปีกำรศึกษำ 2566
หมายเหตุ 1. จ านวนรับท่ีแสดงตามประกาศน้ี เป็นจ านวนรับนักศึกษาใหม่ เฉพาะรอบ 3 ปีการศึกษา 2566 เท่าน้ัน

             2. ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ

             3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน ท่ีระบุในตารางข้างต้นเป็นแบบเหมาจ่าย ช าระอัตราเดียวตลอดหลักสูตร และ อัตราท่ีระบุน้ัน อยู่ระหว่างการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย

             4. ไม่มีคะแนนตามท่ีระบุไว้ก็สามารถสมัครได้ แต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนรวม

พ้ืนท่ี หน่วยกิต

จัดการเรียนการสอน วิทย์+คณิตไม่ต่ ากว่า
จ านวนรับ R3ค่าเทอมแผนรับ เกรฑ์คะแนนคัดเลือกรับวุฒิภาคหลักสูตรรหัสคณะล าดับ

เดิมฉบับวันที่ 26 ต.ค. 65

ปัจจุบันฉบับปรับปรุงวันที่ 1 มี.ค. 66 ปรับปรุงเฉพาะข้อมูลค่าเทอม หลังมีการพิจารณาโดยสภามหาวิทยาลัยแล้ว

79 น่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 475 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ ม.6 40 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
80 น่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 477 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
81 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 480 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
82 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 481 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
83 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 482 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
84 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 483 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
85 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 484 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
86 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 485 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ปกติ ม.6 30 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
87 พิษณุโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 487 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ ม.6 20 12000 5 ใช้คะแนน TGAT90(100%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
88 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 701 วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร (4ปี) ปกติ ม.6 30 30 5 ใช้คะแนน TGAT90(40%) และ TPAT3(30%) และ ALevel61(15%) และ ALevel64(15%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
89 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 702 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  (เรียนท่ี อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ ม.6 30 30 16000 5 ใช้คะแนน TGAT90(25%) และ TPAT3(25%) และ ALevel61(25%) และ ALevel64(25%) ในการคัดเลือก หากไม่มีคะแนนดังกล่าวก็สามารถสมัครได้
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