
 

1. ศศ.บ. สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจดัการงานครวั 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกว่า 2.00 

3. ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ศศ.บ. สาขาวิชาการประกนัภยัและการบริหารความเส่ียง TGAT (1 คะแนน) 

3. วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจดัการพลงังาน TGAT (1 คะแนน) 

4. วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสรา้ง TGAT (1 คะแนน) 

5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะและหุ่นยนต์ TGAT (1 คะแนน) 

6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั TGAT (1 คะแนน) 

7. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละปัญญาประดิษฐ์ 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกว่า 2.00  

3. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ 

4. มีความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอรจ์ะพิจารณาเป็นพิเศษ 

8. วท.บ. สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั TGAT (1 คะแนน) 

9. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย TGAT (1 คะแนน) 

10. วท.บ. สาขาวิชามลัติมีเดียและอีสปอรต์ 
 

TGAT (1 คะแนน) 

11. ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป (4 ปี) 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ียรวม ไม่นอ้ยกวา่ 2.00  

3. มีความรกัในวิชาชีพครู 

12. ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(4 ปี) 1. A-Level ดงัน้ี 

- คณิตศาสตรป์ระยุกต ์2 (พ้ืนฐาน) (1 คะแนน) 

- คณิตศาสตรป์ระยุกต ์1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม) (1 คะแนน) 

2. มีหน่วยกิตรายวชิาคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไมน่อ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต  

3. ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือศิลป์ค านวณ 

4. เกรดเฉล่ียรวม ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

5. เกรดเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร ์ไมน่้อยกวา่ 2.00 



13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี (4 ปี) TGAT (1 คะแนน) 

14. ค.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) TGAT (1 คะแนน) 

15. ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์(4 ปี)  TGAT (1 คะแนน) 

 

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร TGAT (1 คะแนน)  

2. วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ TGAT (1 คะแนน) 

 

1. ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

3. มีความประพฤติเรียบรอ้ย บุคลิกภาพดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการ 

2. บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

3. บธ.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

4. บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพดา้นบริหารธุรกิจ 

5. บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

6. บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 



7. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

3. มีความสนใจงานดา้นนิเทศศาสตร ์และมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพนักส่ือสารมวลชน 

8. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

1. ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี)  
1. TPAT 5 (5 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกวา่ 2.00 

3. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. มีความสามารถพิเศษในการรอ้งเพลง เล่านิทาน การแสดงออกและการส่ือสารภาษาไทยดี (ถา้มี) 

2. ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 1. TPAT 5 (5 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกว่า 2.00 

3. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 

4. มีผลงานความสามารถดา้นกีฬา (ถา้มี) 

5. มีผลงานการท ากิจกรรมดา้นต่างๆ (ถา้มี) 

6. มีผลงานความสามารถดา้นอ่ืนๆ (ถา้มี) 

3. ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศึกษา (4 ปี) 1. TPAT 5 (5 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกว่า 2.00 

3. มีความรูด้า้นคอมพิวเตอร ์

4. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. ศศ.บ.จิตวิทยา 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกว่า 2.00 

3. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 



1. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (6 ปี)  1. TGAT (5 คะแนน) 

2. A-Level ดงัน้ี 

- ชีววิทยา (5 คะแนน) 

- ภาษาไทย (5 คะแนน) 

- ภาษาองักฤษ (5 คะแนน)  

- เคมี (5 คะแนน) 

3. เป็นผูไ้ม่มีโรคตามเกณฑก์ารขอวีซ่าเขา้สาธารณรฐัประชาชนจีน เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคไข้

เหลือง โรคกาฬโรค โรคเร้ือน โรคท่ีติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์โรควณัโรคชนิดติดต่อได ้โรค

เอดส ์ไวรสัตบัอกัเสบบี และโรคจิตเภท และโรคอ่ืนๆ ตามท่ีสาธารณรฐัประชาชนจีนอาจ

ก าหนดเพ่ิมเติม เป็นตน้ 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีอาการตาบอดสี 

5. เกรดเฉล่ีย ไมน่อ้ยกว่า 2.00 

 

 ศศ.บ. สาขาวิชาการบริการการบิน TGAT (1 คะแนน) 

2. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ TGAT (1 คะแนน) 

3. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ TGAT (1 คะแนน) 

4. ศศ.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตรแ์ละประวติัศาสตรเ์ชิงท่องเท่ียว TGAT (1 คะแนน) 

5. ศศ.บ. สาขาวิชาพฒันาชุมชน TGAT (1 คะแนน) 

6. ศศ.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง TGAT (1 คะแนน) 

7. น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร ์ TGAT (1 คะแนน) 

8. รป.บ. สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์ TGAT (1 คะแนน) 

9. ค.บ. สาขาวิชาภาษาองักฤษ (4 ปี) TGAT (1 คะแนน) 

10. ค.บ. สาขาวิชาสงัคมศึกษา (4 ปี) 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ียรวม ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

3. เกรดเฉล่ียรายวิชากลุ่ม สงัคมศึกษา ไมน่้อยกวา่ 2.00                           



11. ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 1. TGAT (1 คะแนน) 

2. เกรดเฉล่ียรวม ไม่นอ้ยกวา่ 2.00               

12. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (4 ปี) TGAT (1 คะแนน) 

13. ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)  1. TGAT (1 คะแนน) 

2. นักศึกษาจะตอ้งเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา 

และจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง ค่าใชจ้่ายทั้งส้ินประมาณ 80,000 - 100,000 

บาทต่อปี 

3. เป็นผูไ้ม่มีโรคตามเกณฑก์ารขอวีซ่าเขา้สาธารณรฐัประชาชนจีน เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคไข้

เหลือง โรคกาฬโรค โรคเร้ือน โรคท่ีติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์โรควณัโรคชนิดติดต่อได ้โรค

เอดส ์ไวรสัตบัอกัเสบบี และโรคจิตเภท และโรคอ่ืนๆ ตามท่ีสาธารณรฐัประชาชนจีนอาจ

ก าหนดเพ่ิมเติม เป็นตน้                  

4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัการเป็นครูและการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
 


