คณะ สำขำวิชำ จำนวนรับ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลระบบ TCAS รอบ 4 (Admissions) ปีกำรศึกษำ 2562
ลำดับ

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)

ที่

คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

GAT

PAT
71 72 73

01

02 03 04

05

รวม

85

1

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

22

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

35

1

1

-

√

-

√

-

2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

15

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

√

-

√

-

3

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์)

5

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

30

1

30

1

30

-

55

√

√

4

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

60

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

30

1

1

-

√

-

√

-

5

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

10

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

35

35 35 35

35

35

√

-

√

-

6

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
การแพทย์)

9

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

-

20

-

30

-

7

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

40

1.3 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - เภสัชศาสตร์

-

√

-

สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชวี ภาพ
พฤกษศาสตร์ และฟิสกิ ส์)

50

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

√
30

√

คณะวิทยาศาสตร์

√ √ √
30 30 30

60

8

√
30

-

√

√

√

-
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ลำดับ

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)

ที่

คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

GAT

PAT

01

02 03 04

05

รวม

85

71 72 73

9

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

√

√

√

-

10

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

35

1

1

-

√

√

√

-

11

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

√

√

√

-

12

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

30

1

1

-

√

√

√

-

13

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

20

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

45

40 35 35

40

-

60

-

20

-

14

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

35

35 35 35

35

-

60

-

20

-

15

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.)

65

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

30

√

-

√

-

16

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

30

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

30

√

-

√

-
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ลำดับ

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)

ที่

คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

GAT

PAT

01

02 03 04

05

รวม

85

71 72 73

17

คณะกายภาพบาบัด

สาขากายภาพบาบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

25

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

√

-

√

-

18

คณะกายภาพบาบัด

สาขากิจกรรมบาบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

√

-

√

-

19

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

38

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิตศิ าสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่
1

1

1

45

1

1

-

√

-

-

-

20

คณะศิลปศาสตร์

สาขาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

50

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิตศิ าสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่
1

45

1

1

1

1

-

√

-

-

-

21

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชาศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

70

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิตศิ าสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่
1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-
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ลำดับ
ที่

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)
คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

GAT

PAT

01

02 03 04

05

รวม

85

71 72 73

22

วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

20

-

20

-

23

วิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

1

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิตศิ าสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่
1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

24

วิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

1

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

√

√

√

25

คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์

สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

30

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20

20 20 20

20

30

20

-

30

-

26

วิทยาเขตอานาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

7

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

30

√

-

√

-

27

วิทยาเขตอานาจเจริญ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3

5 เกษตรศาสตร์

1

1

1

1

1

-

√

วิทยาเขตอานาจเจริญ

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

3

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิตศิ าสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่
1

1

1

1

1

1

-

√

√
-

-

28

√
-
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ลำดับ
ที่

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)
คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ
100

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

GAT

PAT

01

02 03 04

05

รวม

85

71 72 73

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

30 20

1

-

√

√

√

-

29

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

30

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต

5

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

30

30 30 30

30

30

30

-

30

-

31

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต

10

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

√

-

√

-

32

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

√

√

√

-

33

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

20

-

20

-

34

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา

สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา สาขาวิชาเอก
การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต

10

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

20

-

20

-

35

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา

สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา สาขาวิชาเอก
ฟุตบอล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

5

1.1 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

1

1

1

1

1

-

20

-

20

-

36

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

1

1

30 30

30

-

√

-

√

√

37

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

-

√

-

√

√
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ลำดับ
ที่

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)
คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

GAT

PAT

01

02 03 04

05

รวม

85

71 72 73

38

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

-

√

-

√

√

39

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

-

√

-

√

√

40

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

-

√

-

√

√

41

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต

5

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

30

√

-

√

√

42

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

30

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

-

√

-

√

√

43

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3

3 วิศวกรรมศาสตร์

30

30 30 30

30

-

√

-

√

√

44

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

-

√

√

√

-

45

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

√

√

√

-

46

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

√

√

√

-

47

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชาธรณีศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

1

1

1

1

-

20

20 20

-
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25

ลำดับ
ที่

เกณฑ์ขั้นต่ำ (%) (ถ้ำมี)
คณะ

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

จำนวน
รับ

O-NET

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)
01

GAT

PAT

02 03 04

05

รวม

85

71 72 73

48

วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 1

1

1

1

1

-

√

√

-

-

49

วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

10

3 วิศวกรรมศาสตร์

1

1

1

1

1

-

√

-

-

25

50

วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 1

1

1

1

1

-

-

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

5

10 แพทยศาสตร์

1

1

1

1

60

√
-

-

51

√
-

-

-

1

ค่าน้าหนัก
1. O-NET = 0 %
2. วิชาเฉพาะแพทย์ = 30%
3. 7 วิชาสามัญ = 70 %
- วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา) = 40 %
- คณิตศาสตร์ 1 = 20 %
- ภาษาอังกฤษ = 20 %
- ภาษาไทย = 10 %
- สังคมศึกษา = 10 %
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค.62
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คุณสมบัติเฉพาะ รอบ 4 Admission
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ : ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะ
ตาบอดสี หรื อภาวะตาพร่ องสี ระดับรุ นแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 เส้น
ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผูส้ มัครจะได้
เข้ารับการตรวจร่ างกายในวันสอบสัมภาษณ์

01
02
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
03
04
05
ขั้นต่าของคะแนนรวม
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
รวม 5 กลุ่มฯ  30
 35

สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร โทร. 02-419-3441
กาหนดการรายงานตัวก่อน วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 12.45 – 13.00 น.
การสัมภาษณ์
รายงานตัว ห้องบรรยาย ชั้น 2 โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
ตรวจร่ างกาย
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา 08.15 – 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 499 ชั้น 4 ตึกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
เวลา 08.30 – 12.00 น. เข้ารับการตรวจร่ างกาย
กาหนดการเพิ่มเติม
1. สาหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยงั ไม่เคยมีบตั รโรงพยาบาลศิริราชให้ลงทะเบียน
ผูป้ ่ วยใหม่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
2. เตรี ยมเงินค่าตรวจร่ างกาย จานวน 530 บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
1.1 เป็ นผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติไทย
1.2 เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคสาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่ างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน
หรื อขา เป็ นต้น ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ

01
≥ 30

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
≥1
≥ 30
≥1
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ขั้นต่าของคะแนนรวม
05
≥ 30

ไม่กาหนดขั้นต่า

กาหนดการรายงานตัวก่ อน
การตรวจร่ างกาย
ตรวจร่ างกาย

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 08.30 น.
สถานที่ ห้องเรี ยน 1 (1403) โรงเรี ยนเวชนิทศั น์พฒั นาอาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 14
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ค่าตรวจร่ างกาย 530 บาท
สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 4 ห้อง 499

กาหนดการรายงานตัวก่ อน

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 12.45 – 13.20 น.

การสอบสัมภาษณ์

สถานที่ ห้องเรี ยน 1 (1403) โรงเรี ยนเวชนิทศั น์พฒั นา
อาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.

สอบสัมภาษณ์

สถานที่ ห้องเรี ยน 1 (1403) โรงเรี ยนเวชนิทศั น์พฒั นา
อาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-419-8987/02-419-5524

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/news.html
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
1.1 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย
1.2 มี ความพร้ อมของร่ างกาย เนื่ องจากหลักสู ตรมี การศึ กษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทยจานวน 15 หน่ วยกิ ต
ซึ่งต้องใช้กาลังนิ้วมืออย่างมากในการเรี ยนนวดไทย เพื่อให้สามารถกดนวดเพื่อรักษาโรคให้กบั ผูป้ ่ วยหลายรายในแต่
ละวัน ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กให้นิ้วมือมีกาลังด้วยวิธีการที่เรี ยกว่า “ยกกระดาน” ดังนั้นสาขาวิชานี้ จึงไม่เหมาะกับผูท้ ี่มี
แขนขาผิดรู ป มีน้ าหนักตัวมากเกินไป หรื อมีโรคประจาตัวเกี่ยวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มสาระฯ ≥ 1

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การตรวจร่ างกาย
ตรวจร่ างกาย

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-08.00 น.
สถานที่ ห้องพงศ์สร้อยเพ็ชร (1307) ชั้น 13 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30–12.00 น. นักศึกษาเข้ารับการตรวจร่ างกายและนา
เอกสารการตรวจร่ างกายที่กรอกชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาครบถ้วนไปด้วย พร้อมชาระเงินค่า
ตรวจร่ างกาย จานวน 530 บาท (ไม่ ต้องงดนา้ และอาหารก่ อนเข้ าตรวจร่ างกาย)
ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 4
ตรวจตา
ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 5
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กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

กาหนดการเพิม่ เติม
หมายเหตุ

ตรวจสุขภาพทางรังสี วทิ ยา ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 2
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 12.45-13.00 น.
สถานที่ ห้องพงศ์สร้อยเพ็ชร (1307) ชั้น 13 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15-15:00 น.
สถานที่ ห้องสุมนกาญจน์ (1308) ชั้น 13 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
ขั้นตอนการตรวจร่ างกายและสอบสัมภาษณ์จะสิ้นสุด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับผลการตรวจร่ างกาย
จากหน่วยตรวจทุกหน่วยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/enrolment.html
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-419-8824-6

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.1 ไม่รับผูส้ มัครที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรี ยน
1.2 มีสญ
ั ชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทาสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบตั ิชดใช้ทุนหลังสาเร็ จ
การศึกษาได้
1.3 น้ าหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งนี้หาก
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
1.4 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรื อความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายตอตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรค
อารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ นแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality
Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline Personality Disorders รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่นๆ อัน
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
2) เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วยหรื อส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวรอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
3) เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
4) มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/
วิชาชีพการพยาบาล
5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1) ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
5.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40
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6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สู งกว่า 40 เดซิเบล
และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์
ประสาทการได้ยนิ (sensorineural hearing loss)
7) โรคหรื อความพิการอื่นๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผตู ้ รวจรางกายเห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในแต่ละกรณี ตรวจเพิม่ เติมได้
รายละเอียดของโรคหรื ออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุ นแรงและการดาเนินโรค/อาการอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อเป็ นอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และ
เกณฑ์ในการพิจารณาจะกาหนดโดยผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผูส้ มัครสามารถขอรับข้อมูลได้จากสอท.
หากปรากฏภายหลังว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 9.1 – 9.4 ข้อใดข้อหนึ่ง หรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรื อจงใจปกปิ ด
ข้อมูล ผูน้ ้ นั จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิ ดลแม้วา่ จะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิ ดลแล้วก็ตาม
คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ที่
มิได้ระบุไว้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การคัดเลือกของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
≥ 30
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
1. ตรวจร่ างกาย

2. สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.
สถานที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
*ตรวจร่ างกายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น ค่าตรวจร่ างกาย: ประมาณ 1,600 บาท
*ทาเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดีล่วงหน้าที่ เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/mr/th/studenthealth
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา 8.00-8.45 น. รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์
ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
เวลา 9.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
*รายชื่อและห้องที่ใช้สมั ภาษณ์ท้ งั สองวัน จะประกาศรายละเอียดที่บอร์ดบริ เวณห้องโถงชั้นล่าง
สถานที่ อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์หมายเลข 02-201-2130

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นการแพทย์
1.1 กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6
1.2 ต้องไม่เป็ นผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
1.3 เป็ นนักเรี ยนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
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1.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
1.5 มีสญ
ั ชาติไทย หรื อเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีบตั รประจาตัวประชาชนไทย
1.6 เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
1.7 ต้องไม่เป็ นผูก้ ระทาหรื อร่ วมกระทาทุจริ ตในการสอบในโรงเรี ยนหรื อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ
1.8 ไม่เป็ นผูถ้ ูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
หรื อกระทาความผิด ต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
1.9 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอันจะเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
1.10 มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหว่าง 18-30
1.11 ไม่เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง
1.12 ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารอุบตั ิเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/er/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 1484

กาหนดการรายงานตัวก่อน

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.

การสอบสัมภาษณ์

สถานที่ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 อาคารอุบตั ิเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตรวจร่ างกาย

ค่าตรวจร่ างกาย 1,500 บาท
สถานที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(กาหนดการรอประกาศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น)
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
1.1 การได้ยนิ ปกติ
1.2 ไม่เป็ นตาบอดสี ข้นั รุ นแรง

01
≥ 35

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
≥ 35
≥ 35
≥ 35
≥ 35

สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 35

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://med.mahidol.ac.th/commdis
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 2425 หรื อ 02 201 2208 เวลา 08.00-16.00 น.

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น.
สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม.
เอกสารสาหรับรายงานตัว อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ และประกาศผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจาปี การศึกษา 2562
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ฉบับจริ งและสาเนา)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน (ของตนเองและผูป้ กครอง)

ตรวจร่ างกาย

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.
ตรวจสุขภาพทัว่ ไป และเจาะเลือดหาภูมิตบั อักเสบบีและสุกใส (ค่าตรวจร่ างกาย 1,530 บาท)
สถานที่ โถงอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม.
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ตรวจการได้ยนิ (ค่ าตรวจการได้ ยนิ 450 บาท)
สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กรุ งเทพมหานคร

กาหนดการเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อทาเวชระเบียนสาหรับตรวจร่ างกายทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ที่ https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health
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คณะเภสั ชศาสตร์
หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า

ขั้นต่าของคะแนนรวม
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 60

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 7.30 น.
สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สอบสัมภาษณ์

447 ถนนศรี อยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-354 3749
กาหนดการรายงานตัวก่อน

กรอกประวัติออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions

การสอบสัมภาษณ์

ตั้งแต่วนั ประกาศผลสอบ (โดยสัง่ พิมพ์ประวัติในวันสอบสัมภาษณ์) หรื อ
กรอกประวัติในวันมาสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์

ตรวจร่ างกาย

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น.
สถานที่ ลานหน้าห้องการเงินกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
ค่าตรวจร่ างกาย 600 บาท

กาหนดการเพิม่ เติม

www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ต เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิ สิ กส์)
1. ผู ้ส มัค รเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามสนใจและมี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะศึ ก ษาและประกอบอาชี พ โดยใช้ค วามรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์อย่างแท้จริ ง
2. ผูส้ มัครเป็ นผูไ้ ม่มีปัญหาทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาและการปฏิ บัติงานทาง
วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01

02

03
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 30

04

05

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า
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สอบสัมภาษณ์

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่ างกาย

กาหนดการเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r4.html
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 5052-54
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-09.00 น.
สถานที่ โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริ เวณทางขึ้น L-01)
นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐหรื อรพ.เอกชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-09.00 น.
สถานที่ โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริ เวณทางขึ้น L-01)
ผูป้ กครองเข้าร่ วมกิจกรรม “รองคณบดี+ผูช้ ่วยคณบดีพบปะผูป้ กครอง”
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-10.00 น.
สถานที่ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง L-02

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) สาขาวิชาชีวนวัตกรรม
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
1.2 ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Faculty of Science Bachelor of Science Program in Bioinnovation
(International Program, Multidisciplinary curriculum)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science, Mahidol
University
2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
1.2 ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Faculty of Science Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of
Faculty of Science, Mahidol University
2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.
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เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
≥ 35
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
1.2 ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science, Mahidol
University
2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for admission to
the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
1.1 สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
1.2 ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสูตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Faculty of Science Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International
Program, Multidisciplinary curriculum)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science,
Mahidol University
2. If applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
≥ 30
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
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ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดขั้นต่า

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ทุกสาขาวิชา
ใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ท้ งั หมด
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
สถานที่ ห้อง SC2-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขต
ศาลายา ค่าสอบสัมภาษณ์ ......-.......... บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th/sim
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-9817 ต่อ 1199
กาหนดการรายงานตัวก่อน

- ไม่มีกาหนดการนี้ -

การสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่ างกาย

ยืน่ ผลตรวจร่ างกาย (ใช้ฟอร์มของ รพ. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป, เอกซเรย์หน้าอก, ตาบอดสี ที่ออก
โดย รพ.ของรัฐ/เอกชน) ในวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-09.30 น.
สถานที่ ห้อง SC2-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขต
ศาลายา

กาหนดการเพิ่มเติม

1. นารู ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รู ป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (สาหรับคนไทย) และพาสปอร์ต (สาหรับคนต่างชาติ)
3. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน
หมายเหตุ: นาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (สาหรับคนไทย) และพาสปอร์ตตัวจริ ง (สาหรับ
คนต่างชาติ) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ : ไม่มีภาวะตาบอดสี ข้ นั รุ นแรงอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็ นตา
บอดสี ข้ นั รุ นแรงตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
≥ 45
≥ 40
≥ 35
≥ 35
≥ 40
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 40
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 35
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ขั้นต่าของคะแนนรวม
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 35

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ทุกสาขาวิชา ใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ท้ งั หมด
สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-14.00 น.
ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
สาขาเทคนิคการแพทย์ ห้อง 206-207
สาขารังสี เทคนิค ห้อง 211-212
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-4371 ต่อ 2542, 2843 , 2849
กาหนดการรายงานตัวก่อน วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-08.30 น.
การสอบสัมภาษณ์
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
ตรวจร่ างกาย
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
ค่าตรวจร่ างกาย สาขาเทคนิคการแพทย์ 600 บาท สาขารังสี เทคนิค 550 บาท
หมายเหตุ กาหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยน โดยทางคณะฯจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
หรื อติตตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่ อสอบถามได้ ที่ งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4371 ต่อ 2843,2849

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
สถานที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-640-9850 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
กลุ่ม Line:

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์
ผลตรวจร่ างกาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 09.00 น.
สถานที่ .หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ให้ส่งผลการตรวจร่ างกายและรายงานผลการตรวจ X-ray (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน)
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 09.00 น.
สถานที่ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ผูส้ มัครต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เท่านั้น และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.00 รวมทั้งไม่มีปัญหาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04

05

≥6

≥6

≥6

สอบสัมภาษณ์

≥6

≥6

ขั้นต่าของคะแนนรวม

รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา 07.30-09.00 น.
สถานที่ หน้าห้องประชุม ศ.นพ.เฟื่ อง สัตย์สวงน ชั้น 3 คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ศาลายา)

ตรวจร่ างกาย

คณะกายภาพบาบัด จะแจ้ งวันตรวจสุ ขภาพสาหรับนักศึกษาใหม่ ก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ได้แก่ ตรวจปั สสาวะ ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจหาภูมิและเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.pt.mahidol.ac.th

กาหนดการเพิ่มเติม

ผู้มสี ิทธิ์เข้ าสอบสัมภาษณ์ จะต้ องนาหลักฐานมาแสดงหรื อมอบให้ กรรมการตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
1.บัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ จานวน 1 ชุด
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของบิดาและมารดา
จานวน 1 ชุด
4.สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ บิดาและมารดา จานวน 1 ชุด
5.สาเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็ นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จานวน 1 ชุด
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
ผูส้ มัครต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เท่านั้น และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 2.75 รวมทั้งไม่มีปัญหาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

01
≥6

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
≥6
≥6
≥6

สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
05
≥6

รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-09.00 น.
ก่อนการสอบสัมภาษณ์ สถานที่ หน้าห้องประชุม ศ.นพ.เฟื่ อง สัตย์สวงน ชั้น 3 คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ศาลายา)
กาหนดการรายงานตัว

ตรวจร่ างกาย

คณะกายภาพบาบัด จะแจ้ งวันตรวจสุ ขภาพสาหรับนักศึกษาใหม่ ก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ได้แก่ ตรวจปั สสาวะ ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจหาภูมิและเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

กาหนดการเพิ่มเติม

ผู้มสี ิทธิ์เข้ าสอบสัมภาษณ์ จะต้ องนาหลักฐานมาแสดงหรื อมอบให้ กรรมการตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
1.บัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ จานวน 1 ชุด
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของบิดาและมารดา จานวน 1 ชุด
4.สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ บิดาและมารดา จานวน 1 ชุด
5.สาเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็ นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จานวน 1 ชุด

คณะสั ตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1.1 ไม่เป็ นผูต้ าบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งจะต้องแนบผลตรวจภาวะตาบอดสี
จากโรงพยาบาลของรัฐมาในการสมัคร
1.2 มี คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย พ.ศ.2559 คื อ ผูส้ มัครต้องมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และ
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเอง และ/หรื อ
ผูอ้ ื่ น เช่ น โรคจิ ต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood disorders) บุ ค ลิ กภาพผิ ด ปกติ (personality
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disorders) ชนิ ด antisocial personality disorders หรื อ borderline personality disorders รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(1) เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย หรื อส่ งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวร อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(2) เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วยและการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์
(3) มีความพิการทางร่ างกายอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(4) มีความผิดปกติในการได้ยนิ ทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สู งกว่า 40 เดซิ
เบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ
ของประสาทและเซลล์ป ระสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อัน เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การ
ปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึ กษา การปฏิ บตั ิงาน และการประกอบวิชาชี พการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็ นในตาข้างดี เมื่อ
แก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40
(6) โรคหรื อความพิการอื่นๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ทั้งนี้สาหรับปั ญหาสุขภาพหรื อโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้แต่ละคณะ/สถาบัน พิจารณาตัดสิ น ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/สถาบัน ถือ
เป็ นที่สิ้นสุด

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนด

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
สถานที่ ห้องสมุดและศูนย์สนเทศ ชั้น 3 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท )
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5242-4 ต่อ 1429

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายประกอบด้วยใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดและผลการทดสอบ
ภาวะตาบอดที่ตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ มายืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์
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คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็ นตาบอดสี ตามการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ และต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ ว่าไม่เป็ นตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥1
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า
กิจกรรม
สอบสัมภาษณ์

วัน / เวลา / สถานที่
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. -12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม (พิเศษ) เล็ก มอญเจริ ญ (4218)
อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) ชั้น 2
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th

สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5000 ต่อ 1108 หรื อ 1110
กาหนดการรายงานตัวก่ อน วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. -12.00 น.
การสอบสัมภาษณ์
สถานที่ : บริ เวณชั้น G อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตรวจร่ างกาย

กาหนดการเพิ่มเติม

นาผลตรวจร่ างกาย จาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. -12.00 น.
สถานที่ : บริ เวณชั้น G อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริ การการศึกษา โทร.02-4415000 ต่อ 1108 หรื อ 1110

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
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ขั้นต่าของคะแนนรวม
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 20

สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา (ค่าสอบ
สัมภาษณ์ 500 บาท ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 บาท)
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2441-4297 ต่อ 203

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.
ผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ทุกสาขารายงานตัว
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐ/เอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
สถานที่ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สิ่ งที่เตรี ยมมาเพิม่ เติม

- สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประชาชน และใบผลการศึกษาผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์
- ชุดกีฬาสาหรับการทาทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(เสื้ อยืด กางเกงขายาว หรื อกางเกงขาสั้น)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล : ไม่เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง มี การสอบสัมภาษณ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
≥1
≥1
≥ 30
≥ 30
≥ 30
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขา
วิชาเอกวิศวกรรผลิตภัณฑ์นมและเครื่ องดื่ม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุม่ ฯ ≥ 30
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุม่ ฯ ≥ 30

ขั้นต่าของคะแนนรวม
รวม 5 กลุม่ ฯ ≥ 30
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หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) : ไม่เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง มีการสอบ
สัม ภาษณ์ เ ป็ นภาษาอังกฤษ ผูส้ มัค รจะต้อ งมี หนังสื อ รั บรองหรื อ ผลคะแนนความรู ้ ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ม าตรฐานความรู ้
ภาษาอังกฤษขั้นต่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้
- TOEFL : Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรื อ Internet Based ที่ระดับคะแนน
ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรื อ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรื อ
- IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรื อ
- MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรื อ
- SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุม่ ฯ ≥ 30
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาใช้กาหนดการเดียวกัน
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eg.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8892138 ต่อ 6028-33,084 456 1928
กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-08.45 น.
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน
ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
1
2
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

3

4

5

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 และรวม 3 กลุ่มฯ นี้ ≥ 25

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี ววิทยาเชิ งอนุ รักษ์ : ต้องไม่เป็ นผูม้ ี โรคติ ดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู งรุ นแรง โรคภาวไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรค
หรื อความผิดปกติทางร่ างกายที่เป็ นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม
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01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณี ศาสตร์ : ต้องไม่เป็ นตาบอดสี โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิ ตสูงรุ นแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
หมายเหตุ : GAT ≥ 20% / PAT1 และ PAT2 รวมกัน ≥ 20%
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร : ต้องไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสูงรุ นแรง โรคภาวไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบตั ิ : ต้องไม่เป็ น ตาบอดสี โรคลมชัก
โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสูงรุ นแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
หมายเหตุ : PAT3 รวมกัน ≥ 25%
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี สาหรับทุกหลักสูตร
วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท)
สอบสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (034)-585-058 ต่อ 2104 หรื อ 08-6377-9947
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี
กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (034)-585-058 ต่อ 2104 หรื อ 08-6377-9947
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
สถานที่ โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
≥ 45
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
≥ 45
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

ขั้นต่าของคะแนนรวม
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30

ขั้นต่าของคะแนนรวม
05
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสาตร์ ทุกสาขาวิชาใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ท้ งั หมด
กาหนดการรายงานตัวก่อน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
การสอบสัมภาษณ์
-

ชาระเงินค่าสอบ

เวลา 8.30-9.00 น.

สัมภาษณ์

สถานที่ ห้อง 131 อาคารสิ ริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ลงทะเบียนและ

เวลา 9.00-9.30 น.

รายงานตัว

สถานที่ ห้อง 132 อาคารสิ ริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 133 อาคารสิ ริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.la.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 441 4401 – 8 ต่อ 1102
ห้องรับรองผูป้ กครอง

สถานที่ ห้อง 131 อาคารสิ ริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หมายเหตุ: หลังจากผูส้ มัครออกจากห้องและไปรายงานตัวลงทะเบียนแล้ว

ตรวจร่ างกาย

ไม่มีการให้ตรวจร่ างกาย

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ต้องจบ ม.6 ในปี การศึกษา 2561 หรื อ 2560 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมน้ าทอง คุณวิศาล วิทยาลัยลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crs.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 800 2630-9 ต่อ 209

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 - 9.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมน้ าทอง คุณวิศาล วิทยาลัยลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

กาหนดการเพิ่มเติม

ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
ต้องเข้าพักที่หอพักน้าทองสิ กขาลัยทุกคน ในชั้นปี 1 ตลอดปี การศึกษา

วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร
1.1 เรี ยงความการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ /ผูเ้ กี่ ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุ ข เช่ น เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล หรื ออาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) จานวน 1
หน้ากระดาษ A4.
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า
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หลักสูตรศิลปศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร
1.1 ผลการเรี ยนจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั
1.2 ทะเบียนบ้านของนักเรี ยน

01

เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่ อง
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1

ขั้นต่าของคะแนนรวม
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกสาขาวิชาใช้รายละเอียดเดียวกันนี้ท้ งั หมด
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.na.mahidol.ac.th/th/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 086-4456406
กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 20
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ขั้นต่าของคะแนนรวม
05
รวม 5 กลุ่มสาระฯ ≥ 30

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่ ห้องจันทร์ผา (อาคาร 1) ชั้น 1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8002840-60 ต่อ 1215

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น.
สถานที่ หน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตรวจร่ างกาย

นาผลการตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

กาหนดการรายงานตัวก่อน

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น.
สถานที่ หน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กาหนดการเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่ างกายโดยใช้แบบฟอร์มที่คณะกาหนดได้ที่ www.sh.mahidil.ac.th

วิทยาเขตอานาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
05
รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ) ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045 523 211

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ผลการตรวจสุขภาพทัว่ ไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เป็ นโรค ดังนี้
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย
1.2 โรคเรื้ อน
1.3 โรคเท้าช้าง
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.5 โรคพิษสุราเรื้ อรัง
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็ นวัณโรค
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วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30-12.00
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
01
02
03
04
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
สอบสัมภาษณ์

ขั้นต่าของคะแนนรวม
05
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ) ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ผลการตรวจสุขภาพทัว่ ไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เป็ นโรค ดังนี้
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย
1.2 โรคเรื้ อน
1.3 โรคเท้าช้าง
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.5 โรคพิษสุราเรื้ อรัง
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็ นวัณโรค
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30-12.00
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่ งแวดล้อม : ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ) ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ผลการตรวจสุขภาพทัว่ ไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เป็ นโรค ดังนี้
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย
1.2 โรคเรื้ อน
1.3 โรคเท้าช้าง
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.5 โรคพิษสุราเรื้ อรัง
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็ นวัณโรค
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30-12.00
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ จังหวัด
อานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%)
ขั้นต่าของคะแนนรวม
01
02
03
04
05
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1
≥ 30
≥ 20
≥1
ไม่กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่า
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 12.00 น.
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าสอบสัมภาษณ์ .........-........... บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2441-0909

กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจร่ างกาย

ให้ ส่งผลการตรวจร่ างกาย (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน) ในวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
1. คุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยกาหนด ( ตามประกาศ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 )
2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการเป็ นนักเรี ยนแพทย์ทหาร หรื อนักศึกษาแพทย์
2.1 อายุไม่เกิน 20 ปี ( เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 เป็ นต้นไป )
2.2 เป็ นผูม้ ีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
2.3 บิดา มารดาผูใ้ ห้กาเนิดเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย)
หากบิดาเป็ นนายทหารสัญญาบัตร หรื อนายทหารประทวน ซึ่ งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิ ดแล้ว มารดาจะมิใช่
เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
สาหรับผูท้ ี่มีปู่ และ/หรื อ ย่า ตา และ/หรื อ ยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ให้นาหลักฐานเพิ่มเติม (สาเนาสู ติ
บัตรของบิดา และ/หรื อ มารดาผูใ้ ห้กาเนิด หรื อหลักฐานหนังสื อรับรองจากที่วา่ การเขต /อาเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา และ/หรื อ มารดา
ของผูส้ มัครเป็ นผูท้ ี่เกิดในประเทศไทย) มาแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก
2.4 เป็ นผูม้ ีสุขภาพ ร่ างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็ นนักเรี ยนแพทย์ทหาร
หรื อนักศึกษาแพทย์
2.5 เป็ นผูไ้ ม่เป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และไม่เป็ นโรค หรื อปั ญหา
ทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรื อบุคลิกภาพที่เป็ นอุปสรรค หรื อขัดต่อการเป็ นนักเรี ยนแพทย์ทหาร/นักศึ กษา
แพทย์ ตามระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วย การตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็ นนักเรี ยนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
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พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2540 และระเบี ยบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วย การตรวจสุ ขภาพบุคคลที่ สมัครเข้าเป็ นนักศึ กษาแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2550
2.6 ผูท้ ี่เป็ นเพศชาย มีส่วนสู งไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร น้ าหนักไม่ต่ากว่า 50 กิโลกรัม และมีความขยาย
ของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ากว่า 78 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ากว่า 75 เซนติเมตร สาหรับผูท้ ี่เป็ นเพศหญิง มีส่วนสู ง
ไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร น้ าหนักไม่ต่ากว่า 40 กิโลกรัม
2.7 เป็ นโสด ไม่เคยมีความประพฤติที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีภรรยา หรื อสามี
2.8 เป็ นผูไ้ ม่อยูร่ ะหว่างตกเป็ นจาเลยในคดีอาญา หรื อไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาล ว่าด้วย การกระทา
ความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.9 เป็ นผูไ้ ม่เสพยาเสพติด หรื อสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2.10 เป็ นผูม้ ี ความประพฤติ ดี ไม่บกพร่ องในศี ลธรรม มี อุดมการณ์ เลื่ อมใส ในระบอบปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
เกณฑ์ ในการคัดเลือกเข้ าศึกษาฯ
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท. กาหนด เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท. และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ สทศ.
ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กาหนด สาหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้
นา้ หนักคะแนน
ทีใ่ ช้ ในการคัดเลือก
O-NET 0 %

กลุ่มสาระวิชาทีต่ ้ องสอบ
กลุ่มสาระวิชา
นา้ หนักคะแนน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

วิชาสามัญ 70%
จัดสอบโดย สทศ.

วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิกส์
40 %
เคมี ชีววิทยา)
คณิตศาสตร์ 1
20 %
ภาษาอังกฤษ
20 %
ภาษาไทย
10 %
สังคมศึกษา
10 %
1. การทดสอบศักยภาพในการเรี ยนรู ้
ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
คิดวิเคราะห์สงั เคราะห์เชื่อมโยงความ
เป็ นเหตุเป็ นผล และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริ ยธรรม

วิชาเฉพาะ 30%
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เงื่อนไข
 หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิด
เพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น
 สาหรับผูส้ มัครที่จะสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายปี การศึกษา 2561 รวมถึงผูส้ มัครที่จะสาเร็ จ
การศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย ปี
การศึกษา 2561 จะต้องสอบ O-NET ปี การศึกษา 2561
และคะแนนรวมต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 *
ต้องได้เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนน
เต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา

ใช้ คะแนนทีส่ อบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เท่ านั้น

* สาหรับผูส้ มัครที่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่ อนปี การศึกษา 2561 และผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่
สามารถนาผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิ ทธิ์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะนาผลการเรี ยนมาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผูส้ มัครที่ผา่ นการสอบ O-NET
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
สถานที่ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.pcm.ac.th
สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 02 354 7826
กาหนดการรายงานตัวก่อนการ วันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 08.00 น.
สอบสัมภาษณ์
สถานที่ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
(ชาระค่าตรวจร่ างกาย ทดสอบทางจิตวิทยา ทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์ และ
สอบสัมภาษณ์ จานวน 3,700 บาท)
ตรวจร่ างกาย
วันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น.
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การทดสอบทางจิตวิทยา และ วันที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
การทดสอบความพร้อมใน
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาแพทยศาสตร์
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