
รอบ 4 
Admissions

รอบ 5    
รับตรงอิสระ

GPA สาระการเรียนรู้ GPAX 
สะสม GPAX

จํานวน
วิชาที�สอบ
ข้อเขียน

             GPA               
สาระการเรียนรู้ เกณฑ์คะแนนผ่านขั�นตํ�า การสอบ

วิชาเฉพาะ
รอบที� 3 
จํานวนรับ จํานวนรับ  จํานวนรับ

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วิทย์ ≥3.50 คณิต ≥3.00 อังกฤษ 

≥3.50
≥3.70 ≥2.75 7 -

คณิต 1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อังกฤษ รวมกัน 
≥25% ของคะแนนรวม 5 รายวิชา - 26 15 -

วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)   วิทย์ ≥ 2.75 คณิต  ≥2.50        
อังกฤษ ไทย สังคม แต่ละวิชา ≥3.00

≥3.00 ≥2.50 7 -
           ชีววิทยา ≥25% อังกฤษ ≥25%               

   คะแนนรวม 7 วิชา ≥25%
PAT2 25 10 -

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) - ≥2.50 ≥2.50 7 - - - 28 5 5

วท.บ. (ธรณีศาสตร)์  

วิทย์ ≥3.20 คณิต ≥3.20          
อังกฤษ ≥2.80 และ (GPA รวม คณิต 
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา    อังกฤษ รวม

 ≥3.50)

≥3.50 ≥2.50 7 -
คณิต 1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อังกฤษ ไทย 
สังคม แต่ละวิชา ≥20%  (หรือ คะแนนรวม 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ≥30%)

- 26 5 -

บริหารธุรกิจบัณฑิต คณิต ≥3.00 อังกฤษ ≥3.00 ≥3.50 ≥2.50 4 -
             คณิต1 ≥20%  อังกฤษ ≥25%                

      คะแนนรวม 4 วิชา≥30%
- 31 20 -

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ�งแวดล้อมและ
การจัดการภัยพิบัต)ิ

          วิทย์  คณิต อังกฤษ             
            แต่ละวิชา ≥2.50

≥2.50 ≥2.50 6
วิทย์  คณิต อังกฤษ 
แต่ละวิชา ≥2.50

     คณิต1 เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ไทย สังคม    
คะแนนรวม 6 วิชา ≥25%

PAT3 ≥25% 39 10 -

บัญชีบัณฑิต คณิต ≥3.50 อังกฤษ ≥3.50 ≥3.80 ≥2.75 4 -                คณิต1 ≥35%  อังกฤษ ≥35%             
     คะแนนรวม 4 วิชา ≥30%

- 47 30 -

*      โรงเรียนอยู่ในพื�นที�จังหวัดกาญจนบุร ีสุพรรณบุรี ราชบุร ีและ นครปฐม

รอบ 1 Portfolio เกณฑ์การรับ รอบ 2 โควตา / รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

ภาคกลาง ได้แก ่กําแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค ์นนทบุร ีปทุมธาน ีพระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุร ีสุโขทัย สุพรรณบุรี

 สระบุรี อ่างทอง อุทัยธาน ีและ กรุงเทพฯ ภาคใต ้ได้แก ่กระบี� ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตาน ีพังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธาน ีและ ยะลา

เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ประจําปีการศึกษา 2562 (TCAS62)

                                             ข้อมูลเพิ�มเติม / สมัครออนไลน ์https://tcas.mahidol.ac.th

หลักสูตร

** โรงเรียนใน 48 จังหวัดตามภูมิภาคที�กําหนด ภาคตะวันตก ได้แก ่กาญจนบุร ีตาก ประจวบคีรีขันธ ์เพชรบุรี และ ราชบุร ีภาคตะวันออก ได้แก ่จันทบุร ีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุร ีระยอง สระแก้ว

http://www.admission.mahidol.ac.th/

	เกณฑ์การรับ KA

