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ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS2 Quota สมัคร 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566 

TCAS4 Direct Admission รอบ 1 สมัคร  28 พฤษภาคม – 4 มิถนุายน 2566 
 

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th  
 

 
เมนู สมัครเข้าศึกษาต่อ 

 

 
ปริญญาตรี 

 

 
TCAS ม.6/กศน. 

 

 
คลิก สมัครสอบ 

 

 
ลงทะเบียนสมัคร บันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร  

 

 
เข้าสู่ระบบ กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ผู้สมัครก าหนดเอง  

 

  
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม / สร้างใบสมัคร / พิมพ์ใบช าระค่าสมัคร 

 

 
ช าระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
       หมายเหตุ :  - ใหใ้ช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  รหัส G หรือเลข Passport ของผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS  
                 ที่ https://student.mytcas.com 
               - ประกาศรับสมัครฯ ปฏิทินรับสมัครฯ รอบ TCAS2 / TCAS3 และ TCAS 4 เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th 
         - ค่าสมัคร 500.- บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ   
               - ช าระเงินค่าสมัครแล้วไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถสมัครรอบ TCAS4-1 โดยได้รับยกเว้นค่าสมัคร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oreg.rmutt.ac.th/
https://student.mytcas.com/
http://www.oreg.rmutt.ac.th/
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ผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัครรอบ TCAS2 (Quota) แล้ว
ไม่ผ่านการคัดเลอืก  

มีสิทธิส์มัครรอบ TCAS4 (Direct Admission) 
ได้รับยกเว้นค่าสมัคร 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- ก ำลังศึกษำอยู่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำย ปีกำรศึกษำ 2565  
  โดยคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
  และไดร้ับวุฒิกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี  
  หรือภำคกลำง หรือเครือข่ำย MOU มทร.ธญับุรี  
 

ก าหนดการ  TCAS2 (Quota) 
12 ก.พ.–12 มี.ค. 66  รับสมัคร/ช าระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 
18 มี.ค. 66      ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
25 มี.ค. 66   สอบสัมภาษณ์ (เร่ิมเวลา 09.00 น.) 
1 เม.ย. 66       ประกาศผลสัมภาษณ์ 
4-5 พ.ค. 66     ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com 
 
 
 
ภายใน 4 กรกฎาคม 2565  
 

 

 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว หรือ 
- ก ำลังศึกษำอยู่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำย ปีกำรศึกษำ 2565  

  โดยคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับวุฒิกำรศึกษำจำก 
  สถำนศึกษำทั่วประเทศ 

ก าหนดการ TCAS4 (Direct Admission) 
28 พ.ค.– 4 มิ.ย. 66 รับสมัคร/ช าระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 
7 มิ.ย. 66          ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
9 มิ.ย. 66     สอบสัมภาษณ์ (เร่ิมเวลา 09.00 น.) 
11 มิ.ย. 66     ประกาศผลสัมภาษณ์ 
13–14 มิ.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com 
 
 
ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 4 กรกฎาคม 2565 
 
ภายใน 4 กรกฎาคม 2565  
 

 

 
 

ข้อควรระวัง   
บันทึกข้อมูลสมัครและอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 

ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น   
หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ หรือข้อความที่บันทึก  

หรือเอกสารประกอบการสมัครเป็นข้อมูลเท็จ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเพิกถอนสิทธิ์ 

ในการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  
โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 
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การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS3 Admission 7 - 13 พฤษภาคม 2566 

 

 
mytcas.com 

 
ลงทะเบียน เข้าสูร่ะบบ TCAS66 

 
เข้าระบบลงทะเบียนด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้สมัครเท่านั้น 

  หากไมม่ี ให้ใช้ G-Number หรือ Passport Number 
 
 
                
 
 
 
 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- ก ำลังศึกษำอยู่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำย ปีกำรศึกษำ 2565  

 โดยคำดว่ำจะส ำเรจ็กำรศึกษำ  และได้รับวุฒิกำรศึกษำ
จำกสถำนศึกษำ  ทั่วประเทศ 

 

 
 

ก าหนดการ  TCAS3 Admission 
7-13 พ.ค. 66     รับสมัคร/ช าระเงิน 
                       (เลือกสำขำวิชำแบบเรียงล ำดับได้ไม่เกิน 10 อันดับ) 
14-19 พ.ค. 66     Ranking 1  
20 พ.ค. 66         ประกาศผล 1  
20-21 พ.ค. 66     ยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์/ขอประมวลผลคร้ังท่ี 2 ที่ Mytcas.com 
22-25 พ.ค. 66   Ranking 2 
26 พ.ค. 66         ประกาศผล 2 
28 พ.ค. 66    ประกาศชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
3 มิ.ย. 66     สอบสัมภาษณ์ (เร่ิมเวลา 09.00 น.) 
7 มิ.ย. 66        ประกาศผลสัมภาษณ์  
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เกณฑ์การคัดเลือก  
 
 

 
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ตรงตามสาขาวิชาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการ  

 

 
ช าระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

  
ผ่านสัมภาษณ์ ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก มทร.ธัญบุรี ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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การยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 

 
ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 

 
ศึกษาคู่มือ / บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ www.oreg.rmutt.ac.th  

 
อัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าระบบ 

 

 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรยีน  

ตาม Bill Payment ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

ตรวจสถานะการเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ภายในเดือนมิถุนายน 2566 
โดยตรวจสอบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาท่ีอัพโหลดเข้าระบบ 

“ครบถ้วน ถูกต้อง เปน็แถบสีเขียวทุกช่อง” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.oreg.rmutt.ac.th/
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นักศึกษาใหม่ “บ้านราชมงคลธัญบุรี” 
 

 
เข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ / วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ  
ตามที่คณะก าหนดเพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหม ่

 

 
เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 

 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 

ตั้งใจศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็น “บัณฑิตราชมงคลธัญบุรี” 
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คณะที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบ TCAS2 (Quota) / TCAS3 (Admission) และ TCAS4 (Direct Admission)  
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หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

กำรท่องเที่ยว ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 

 ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
หรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 30 % 
TGAT1 = 30 % 
TGAT2 = 30 % 
TGAT3 = 10 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 

 

กำรจัดกำรกำรโรงแรม ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 

2.50 ขึ้นไป 

กำรจัดกำรกำรโรงแรม พิเศษ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 

2.00 ขึ้นไป 

ภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรสื่อสำร 
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 

2.75 ขึ้นไป 
 

GPAX กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
หรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 35 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3 = 25 % 
มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
มีคะแนน TGAT1 ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

 

คณะศิลปศาสตร์ คณะที่ 1
• (FACULTY OF LIBERAL ARTS)
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คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร 

พิเศษ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 

2.75 ขึ้นไป 
 

GPAX กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
หรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 35 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3 = 25 % 
มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
มีคะแนน TGAT1 ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

อุตสำหกรรม 
กำรบริกำรกำรบิน 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำหรือ
ประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 30 % 
TGAT1 = 30 % 
TGAT2 = 25 % 
TGAT3 = 15 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
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คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    
พลศึกษำ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 

ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำหรือประกวด
รำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
9. มีผลงำนทำงด้ำนกีฬำย้อนหลัง 3 ปี ในระดับประเทศ
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
หมายเหตุ: มีการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา 
ในวันสอบสมัภาษณ์ 

GPAX = 30 % 
TGAT1 = 30 % 
TGAT2 = 30 % 
TGAT3 = 10 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
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คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX 

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 3.5 ปี 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

   

ภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ
นำนำชำติ 
หลักสูตรนำนำชำติ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

 

2.50 ขึ้นไป GPAX กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
หรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 35 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3 = 25 % 
มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
มีคะแนน TGAT1 ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

คณะศิลปศาสตร์  Website : www.larts.rmutt.ac.th     ฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั 0 2549 4934  งำนรับเข้ำฯ 0 2549 4934 
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 55 
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

วิศวกรรมไฟฟ้ำ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หนว่ยกิต 

2.75 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ Transcript เฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้ำศึกษำ และควำมคำดหวัง 
   ต่อกำรเรียนในหลักสูตร  
4. ควำมสำมำรถ/ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น word, excel,  
   power point, Photoshop) หรืออ่ืน ๆ  
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (เช่น กีฬำ ดนตรี) (ถ้ำมี) 
6. ผลงำนที่ภำคภูมิใจ/ที่ได้รับรำงวัล หรือผลงำนทำง 
   วิชำกำร/โครงกำร/โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่เคยท ำ    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ ำใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภำพ ประกอบกิจกรรมจิตอำสำ/ 
   กิจกรรมที่ท ำในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับ 
   รำงวัลประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร 
10. สอบสมรรถนะวิชำชีพครู 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
 

ไม่รับ 

วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หนว่ยกิต 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
TGAT = 15 % 
TGAT2 = 15 % 
TPAT3 = 20 % 
TPAT5 = 20 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี 
ไม่เกินล ำดบั 5 

วิศวกรรมอุตสำหกำร ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลย ีไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หน่วยกิต 

2.50 ขึ้นไป 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะท่ี  2
• (FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION)



13 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบอัตโนมัติ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 

2.75 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ Transcript เฉลี่ยสะสม  
   5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้ำศึกษำ และควำมคำดหวัง 
   ต่อกำรเรียนในหลักสูตร  
4. ควำมสำมำรถ/ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  
   (เช่น word, excel, power point, Photoshop)  
   หรืออ่ืน ๆ 
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (เช่น กีฬำ ดนตรี) (ถ้ำมี) 
6. ผลงำนที่ภำคภูมิใจ/ที่ได้รับรำงวัล หรือผลงำนทำง  
   วิชำกำร/โครงกำร/โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่เคยท ำ    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ ำใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภำพ ประกอบกิจกรรมจิตอำสำ/ 
    กิจกรรมที่ท ำในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับ 
    รำงวัลประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร 
10. สอบสมรรถนะวิชำชีพครู 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
 

GPAX = 30 % 
TGAT = 15 % 
TGAT2 = 15 % 
TPAT3 = 20 % 
TPAT5 = 20 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี 
ไม่เกินล ำดบั 5 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 

2.50 ขึ้นไป 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

เทคโนโลยีและสื่อสำร
กำรศึกษำ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ Transcript เฉลี่ยสะสม     
   5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้ำศึกษำ และควำมคำดหวัง 
   ต่อกำรเรียนในหลักสูตร  
4. ควำมสำมำรถ/ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  
   (เช่น word, excel, power point, Photoshop)  
   หรืออ่ืน ๆ  
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (เช่น กีฬำ ดนตรี) (ถ้ำมี) 
6. ผลงำนที่ภำคภูมิใจ/ที่ได้รับรำงวัล หรือผลงำน 
   ทำงวิชำกำร/โครงกำร/โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่เคยท ำ    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ ำใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภำพ ประกอบกิจกรรมจิตอำสำ/ 
   กิจกรรมที่ท ำในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงำนทำงวิชำกำรที่โดดเด่น หรือเคยได้รับรำงวัล   
   ประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร 
10. สอบสมรรถนะวิชำชีพครู 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัตใินสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 30 % 
TGAT = 15 % 
TGAT2 = 15 % 
TPAT3 = 20 % 
TPAT5 = 20 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี 
ไม่เกินล ำดบั 5 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือกำรศึกษำ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 
 
 
 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
TGAT = 15 % 
TGAT2 = 15 % 
TPAT3 = 20 % 
TPAT5 = 20 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี 
ไม่เกินล ำดบั 5 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 
  
 
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 

2.75 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ Transcript เฉลี่ยสะสม  
   5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้ำศึกษำ และควำมคำดหวัง 
   ต่อกำรเรียนในหลักสูตร  
4. ควำมสำมำรถ/ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  
   (เช่น word, excel, power point, Photoshop)  
   หรืออ่ืน ๆ  
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (เช่น กีฬำ ดนตรี) (ถ้ำมี) 
6. ผลงำนที่ภำคภูมิใจ/ที่ได้รับรำงวัล หรือผลงำน 
   ทำงวิชำกำร/โครงกำร/โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่เคยท ำ    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ ำใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภำพ ประกอบกิจกรรมจิตอำสำ/ 
   กิจกรรมที่ท ำในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรำงวัล   
   ประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 30 % 
TGAT = 20 % 
TGAT2 = 20 % 
TPAT3 = 30 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.
ธัญบุรี ไม่เกินล ำดับ 5 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ Transcript เฉลี่ยสะสม     
   5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้ำศึกษำ และควำมคำดหวัง 
   ต่อกำรเรียนในหลักสูตร  
4. ควำมสำมำรถ/ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  
   (เช่น word, excel, power point, Photoshop)  
   หรืออ่ืน ๆ  
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (เช่น กีฬำ ดนตรี) (ถ้ำมี) 
6. ผลงำนที่ภำคภูมิใจ/ที่ได้รับรำงวัล หรือผลงำน 
   ทำงวิชำกำร/โครงกำร/โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
   ที่เคยท ำ (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ ำใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภำพ ประกอบกิจกรรมจิตอำสำ/ 
   กิจกรรมที่ท ำในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรำงวัล   
   ประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร 
 หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 30 % 
TGAT = 20 % 
TGAT2 = 20 % 
TPAT3 = 30 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.
ธัญบุรี ไม่เกินล ำดับ 5 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี   
เทคโนโลยีบริหำรงำน
ก่อสร้ำง 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หนว่ยกิต 
 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
TGAT = 20 % 
TGAT2 = 20 % 
TPAT3 = 30 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผูส้มัครที่เลือก มทร.
ธัญบุรี ไม่เกินล ำดับ 5 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Website : www.teched.rmutt.ac.th     ฝ่ำยวชิำกำรและวิจัย 0 2549 4724  
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 56 

http://www.teched.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี    
กำรผลิตพืช ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 

ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 
หลักสูตร GED 

2.25 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
   หรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล ำดับที่ 5 

สัตวศำสตร์ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 
หลักสูตร GED 

2.25 ขึ้นไป 

ประมง ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 
หลักสูตร GED 

2.25 ขึ้นไป 

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย (กศน.) 
หลักสูตร GED 

2.25 ขึ้นไป 

วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
กำรอำหำร 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 
22 หน่วยกิต 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
พิจำรณำผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล ำดับที่ 5 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  Website :  www.agr.rmutt.ac.th     ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 0 2592 1943, 02592 1955 ต่อ 2026   
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 57 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะที่ 3
• (FACULTY  OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY)

http://www.agr.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ  
รวม 13 สำขำวิชำ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 

3.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
รายละเอียดในการท า Portfolio 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวัง 
   ต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ

โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด 
/ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 

5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพ 
   ประกอบ 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
 
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์ 
1. เลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 
2. สาขาวิชาทีต่้องมีความสามารถในการมองเห็น 

โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการทดลอง
ปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร จ านวน  

   10 สาขาวิชา* 

GPAX = 20 % 
TGAT = 25 % 
A-Level 61 =10% 
A-Level 63 =10% 
TPAT3 = 35 % 
คะแนนต่ ำกว่ำ 
รอ้ยละ 5  
ของคะแนนรวม
ทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 
 
 

ไม่รับ 

วิศวกรรมเคมี* ปกติ 

วิศวกรรมโยธำ* ปกติ 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ* ปกติ 

วิศวกรรมเคร่ืองกล* ปกติ 

วิศวกรรมอุตสำหกำร-วิศวกรรม 
ระบบกำรผลิตอัตโนมัติ* 

ปกติ 

วิศวกรรมอุตสำหกำร-วิศวกรรม 
อุตสำหกำรและโลจิสติกส*์ 

ปกติ 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนำคม* 

ปกติ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ปกติ 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ปกติ 

วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร*์ ปกติ 

วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ปกติ 

วิศวกรรมเกษตรอุตสำหกรรม ปกติ 

วิศวกรรมอำหำร ปกติ 

หมายเหตุ   *  สาขาวิชาท่ีต้องมีความสามารถในการมองเห็น โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร จ านวน 10 สาขาวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะท่ี 4
• (FACULTY  OF  ENGINEERING)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

วิศวกรรม
ชลประทำน 
และกำรจัดกำรน้ ำ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 

GPAX 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 2.75 ขึ้นไป 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
รำยละเอียดในกำรท ำ Portfolio 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลกำรศึกษำ 2.75 ขึ้นไป (แนบผล

กำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด

ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/
ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 

5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพ 
   ประกอบ 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 

GPAX 5 หรือ 6 ภำค
กำรศึกษำ 2.75 ขึ้นไป 
GPAX = 20 % 
TGAT = 25 % 
A-Level 61 =10% 
A-Level 63 =10% 
TPAT3 = 35 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 5 
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

GPAX 6 ภำคกำรศึกษำ 2.25 ขึ้นไป 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
รำยละเอียดในกำรท ำ Portfolio 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลกำรศึกษำ 2.25 ขึ้นไป (แนบผล

กำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด

ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/
ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 

5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพ 
   ประกอบ 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
อำกำศยำน 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 

GPAX 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 2.75 ขึ้นไป 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
รำยละเอียดในกำรท ำ Portfolio 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลกำรศึกษำ 2.75 ขึ้นไป (แนบผล

กำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด

ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/
ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 

5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพ 
   ประกอบ 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
หมายเหตุ : ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดย
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัติ
ในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX 5 หรือ 6 ภำค
กำรศึกษำ 2.75 ขึ้นไป 
GPAX = 20 % 
TGAT = 25 % 
A-Level 61 =10% 
A-Level 63 =10% 
TPAT3 = 35 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 5 
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

ไม่รับ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์  Website : www.engineer.rmutt.ac.th      ฝ่ำยวิชำกำร 0 2549 3548  0 2549 3560   งำนทะเบียนและวผล  0 2549 3381-2 
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 58 

 

 

http://www.engineer.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS 2-4 

GPAX 
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

กำรตลำด-กำรตลำด ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผล

กำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่อง

ทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน/

กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน   

ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  

(ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ 

ที่สมัคร 

GPAX = 100 % ไม่รับ 

กำรตลำด-กำรค้ำปลีก ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 
กำรตลำด-กำรจัดนิทรรศกำร 
และกำรตลำดเชิงกิจกรรม 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

กำรจัดกำร-กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

กำรจัดกำร-นวัตกรรมกำร
จัดกำรธุรกิจ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 
กำรบริหำรธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
และซัพพลำยเชน 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

กำรเงิน ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจคณะท่ี 5
• (FACULTY OF BUSINESS  ADMINISTRATION)
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS 2-4 

GPAX 
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี  พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผล

กำรศึกษำ) 
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่อง 

ทำงกำยภำพ 
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน/

กิจกรรมจิตอำสำ 
5. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน   

ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะด้ำนภำษำ 

ต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ  

ที่สมัคร 

  

บัญชีบัณฑิต ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

เศรษฐศำสตร์-เศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.50 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)    

International Business 
Administration 
หลักสูตรนำนำชำติ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.00 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

Logistics and Supply 
Chain Management 
หลักสูตรนำนำชำติ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง / ม.6 หลักสูตรนำนำชำต ิ 2.00 ขึ้นไป GPAX = 100 % ไม่รับ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะบริหารธุรกิจ  Website : www.bus.rmutt.ac.th      ฝ่ำยวิชำกำร 0 2549 3241 
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 59 

 
 
 
 
 

http://www.bus.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

กำรออกแบบแฟชั่น 
และนวัตกรรม 
เครื่องแต่งกำย 

ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 2.25 ขึ้นไป รายละเอียดในการท า Portfolio  
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผล
กำรศึกษำ) 
3. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร/โครงงำน 
ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 

GPAX = 30 % 
TGAT =  30 % 
A-Level 63 = 40 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับพิจำรณำ 

ไม่รับ 

อำหำรและโภชนำกำร ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
TGAT =  30 % 
A-Level 63 = 40 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับพิจำรณำ 

ไม่รับ 

ศิลปประดิษฐ์ 
ในงำนคหกรรมศำสตร์ 

ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 2.25 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
TGAT =  30 % 
A-Level 63 = 40 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับพิจำรณำ 

ไม่รับ 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะท่ี 6
• (FACULTY OF HOME  ECONOMICS TECHNOLOGY)
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

กำรศึกษำปฐมวัย  ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 2.50 ขึ้นไป รายละเอียดในการท า Portfolio  
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผล
กำรศึกษำ) 
3. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร/โครงงำน  
ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
5. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 

GPAX = 30 % 
TGAT =  30 % 
TPAT5 = 40 % 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับพิจำรณำ 

ไม่รับ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  Website :  www.het.rmutt.ac.th     ฝ่ำยวิชำกำร 0 2549 3153  
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 60 
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

จิตรกรรม ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.50 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ)      
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำนที่เคยท ำหรือ
ประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ   (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ ที่สมัคร  
    -น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์                                        

GPAX = 30 % 
TGAT = 20 %  
TPAT21 = 50 % 
มีคะแนน TGAT  
ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21  
ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำ 
90 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 25 
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 
 

ไม่รับ 

ทัศนศิลป์ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป ไม่รับ 
 

 

 

 

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะที่ 7
• (FACULTY OF FINE AND APPLIED  ARTS)
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

ศิลปะไทย ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 30  
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ)      
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำง
กำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรม
จิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำนที่เคยท ำ
หรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ ที่สมัคร   
   –น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์ 

GPAX = 40 % 
TGAT = 30 % 
TPAT21 = 30 % 
มีคะแนน TGAT  
ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
มีคะแนน TPAT21  
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 
20 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ)      
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำง
กำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวชิำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ
หรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตผุลที่สนใจเรยีนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                          
    -น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านทัศนศิลป์  
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลำง 
ม.6 หลักสูตร
นำนำชำติ 

2.50 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 40 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน  
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    - ประวัติทั่วไป 
    - ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    - ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    - กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
    - ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
    - ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    - ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    - เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                         
    - น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านออกแบบ 

ไม่รับ 
 

ไม่รับ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลำง 
ม.6 หลักสูตร
นำนำชำติ 
 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
TGAT = 20 % 
TPAT21 = 50 % 
มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 40 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน  
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 27  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

ไม่รับ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

ออกแบบ
ภำยใน 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลำง 
ม.6 หลักสูตร
นำนำชำติ 

2.50 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน  
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    - ประวัติทั่วไป 
    - ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    - ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    - กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
    - ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
    - ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    - ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    - เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                       
    - น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านออกแบบ 

GPAX = 30 % 
TGAT = 30% 
TPAT21 = 40 % 
มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน  
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 27  
ของคะแนนรวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

ไม่รับ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

นวัตกรรม
กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
ร่วมสมัย 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลำง 
ม.6 หลักสูตร
นำนำชำติ 
 

2.50 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน  
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    - ประวัติทั่วไป 
    - ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    - ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    - กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรม 
จิตอำสำ 
    - ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
หรือประกวดรำงวัล 
    - ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    - ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    - เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                      
    - น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านออกแบบ 

GPAX = 50 % 
TGAT = 20 % 
TPAT21 = 30 % 
มีคะแนน TGAT  
ไม่ต่ ำกว่ำ 50 
มีคะแนน TPAT21  
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน  
คะแนนต่ ำกว่ำ 
รอ้ยละ 22  
ของคะแนนรวม 
ทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    - ประวัติทั่วไป 
    - ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    - ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    - กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรม 
จิตอำสำ 
    - ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ 
หรือประกวดรำงวัล 
    - ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    - ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    - เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                     
    - น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2. ทักษะปฏิบัติทางด้านออกแบบ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

นำฏศิลป์ไทยศึกษำ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 40 
มีคะแนน TPAT5 ไม่ต่ ำกว่ำ 20   
มีคะแนน TPAT23 ไม่ต่ ำกว่ำ 30  
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่อง 
ทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน  
ที่เคยท ำหรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    - เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ  
ที่สมัคร 
2.ทักษะปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ 

ไม่รับ 
 

สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่อง 
ทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคย
ท ำหรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ  
ที่สมัคร 
2.ทักษะปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษำ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 40 
มีคะแนน TPAT5 ไม่ต่ ำกว่ำ 20   
มีคะแนน TPAT22 ไม่ต่ ำกว่ำ 30  
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 90 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่อง 
ทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคย
ท ำหรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ  
ที่สมัคร 
2.ทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีไทย 
และคีตศิลป์ไทย 

ไม่รับ 
 

สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่อง 
ทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคย
ท ำหรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ  
ที่สมัคร 
2.ทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีไทย 
และคีตศิลป์ไทย 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX 
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

ดนตรีคีตศิลป์
สำกลศึกษำ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลำง 
ม.6 หลักสูตร
นำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
มีคะแนน TPAT5 ไม่ต่ ำกว่ำ 20   
มีคะแนน TPAT22 ไม่ต่ ำกว่ำ 30  
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมทำงดนตรีสำกลที่ร่วมแสดงกับโรงเรียนหรือวิทยำลัยหรือหน่วยงำน
อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
    -ผลงำนกำรเข้ำร่วมแข่งขันประกวดรำงวัลทำงด้ำนดนตรีสำกล (ถ้ำมี) 
    -สำมำรเล่นเครื่องดนตรีสำกลได้อย่ำงน้อย 1 เครื่อง / สำมำรถขับร้องเพลง
ในรูปแบบดนตรีสำกลได้ (ส ำหรับผู้สมัครเรียนขับร้อง) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ ที่สมัคร 
2.ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล หรือทักษะในการขับร้องเพลงในรูปแบบ
ดนตรีสากล 

ไม่รับ ไม่รับ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX 
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

ศิลปศึกษำ ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลำง 
ม.6 หลักสูตร
นำนำชำติ 
 

2.50 ขึ้นไป มีคะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
มีคะแนน TPAT5 ไม่ต่ ำกว่ำ 20   
มีคะแนน TPAT21 ไม่ต่ ำกว่ำ 30  
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรม 
จิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำหรือ
ประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ ที่สมัคร                     
    -น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2.ทักษะปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ 

GPAX = 30 % 
TGAT = 20% 
TPAT5 = 20 % 
TPAT21 = 30% 
มีคะแนน TGAT  
ไม่ต่ ำกว่ำ 20 
มีคะแนน TPAT5  
ไม่ต่ ำกว่ำ 20   
มีคะแนน TPAT21 
ไม่ต่ ำกว่ำ 30  
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อย
ละ 20 ของคะแนน
รวมทั้งหมด  
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

สอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
    -ประวัติทั่วไป 
    -ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
    -ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
    -กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรม 
จิตอำสำ 
    -ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำน ที่เคยท ำ
หรือประกวดรำงวัล 
    -ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
    -ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
    -เหตุผลที่สนใจเรียนในหลกัสูตรฯ ที่สมัคร                     
    -น ำผลงำนทำงศิลปะมำเสนอ 
2.ทักษะปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ Website : www.fa.rmutt.ac.th     ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 0 2549 3273  งำนทะเบียน  0 2549 3279 
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 61 
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
   

เทคโนโลยี 
กำรถ่ำยภำพ 
และภำพยนตร์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
4 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย 
(กศน.) 
 

2.50 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

 

min_TGAT1 min_TGAT2 min_TGAT3 min_TPAT3 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวังต่อ 
   สำขำวิชำที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
5. ผลงำนอื่น ๆ หรือผลงำนที่แสดงถึงศักยภำพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมภำพประกอบ 
7. ควำมสำมำรถพิเศษ 
8. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัครเข้ำศึกษำต่อ 
10. หำกมีผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำ Start up หรือ  
     ประกอบกิจกำรส่วนตัวจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
หมายเหตุ :  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 15 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3 = 30% 
TPAT3 = 15 % 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำ 
รอ้ยละ 20  
ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

ไม่รับ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะที่ 8
• (FACULTY  OF  MASS  COMMUNICATION TECHNOLOGY)
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

เทคโนโลยี 
กำรโทรทัศน์ 
และวิทยุ 
กระจำยเสียง 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
4 หน่วยกิต และกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย 
(กศน.) 
 

2.50 ขึ้นไป min_TGAT1 min_TGAT2 min_TGAT3 min_TPAT3 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวังต่อ 
   สำขำวิชำที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
5. ผลงำนอื่น ๆ หรือผลงำนที่แสดงถึงศักยภำพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมภำพประกอบ 
7. ควำมสำมำรถพิเศษ 
8. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัครเข้ำ 
   ศึกษำต่อ 
10. หำกมีผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำ Start up หรือ  
     ประกอบกิจกำรส่วนตัวจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 15 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3=30% 
TPAT3 = 15 % 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 
20 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
4 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย 
(กศน.) 
 
 

2.00 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

min_TGAT1 min_TGAT2 min_TGAT3 min_TPAT3 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวังต่อ 
   สำขำวิชำที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
5. ผลงำนอื่น ๆ หรือผลงำนที่แสดงถึงศักยภำพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมภำพประกอบ 
7. ควำมสำมำรถพิเศษ 
8. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัครเข้ำ 
   ศึกษำต่อ 
10. หำกมีผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำ Start up หรือ  
     ประกอบกิจกำรส่วนตัวจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

ไม่รับ 
 

ไม่รับ 

เทคโนโลยี 
สื่อดิจิทัล 

ปกติ 2.30 ขึ้นไป GPAX = 20 % 
TGAT1 = 15 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3=30% 
TPAT3 = 15 % 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 
20 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา TCAS2 
TCAS3 

Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

เทคโนโลยี 
กำรพิมพ์ดิจิทัล 
และบรรจุภัณฑ์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
4 หน่วยกิต และกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย 
(กศน.) 
 

2.00 ขึ้นไป min_TGAT1 min_TGAT2 min_TGAT3 min_TPAT3 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวัง 
   ต่อสำขำวิชำที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับโรงเรียน/ 
   ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้อง 
   หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
5. ผลงำนอื่น ๆ หรือผลงำนที่แสดงถึงศักยภำพที่เก่ียวข้อง 
   กับสำขำวิชำที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมภำพประกอบ 
7. ควำมสำมำรถพิเศษ 
8. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัครเข้ำศึกษำต่อ 
10. หำกมีผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำ Start up หรือ  
     ประกอบกิจกำรส่วนตัวจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
หมายเหตุ :  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์รับผู้สมัคร 
อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี (เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2548) 
และอายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2544) 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 15 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3=30% 
TPAT3 = 15 % 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 
20 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

ไม่รับ 

เทคโนโลยี 
กำรโฆษณำ 
และประชำสัมพันธ์ 

ปกติ 2.50 ขึ้นไป ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

เทคโนโลยี 
กำรถ่ำยภำพ 
และภำพยนตร์ 

พิเศษ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
4 หน่วยกิต และกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย 
(กศน.) 

2.50 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

min_TGAT1 min_TGAT2 min_TGAT3 min_TPAT3 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวังต่อ 
   สำขำวิชำที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
5. ผลงำนอื่น ๆ หรือผลงำนที่แสดงถึงศักยภำพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมภำพประกอบ 
7. ควำมสำมำรถพิเศษ 
8. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัครเข้ำศึกษำ
ต่อ 
10. หำกมีผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำ Start up หรือ  
     ประกอบกิจกำรส่วนตัวจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
หมายเหตุ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 15 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3=30% 
TPAT3 = 15 % 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 
20 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

พิเศษ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
4 หน่วยกิต และกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตำมอัธยำศัย 
(กศน.) 

2.00 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

Min_TGAT1 min_TGAT2 min_TGAT3 min_TPAT3 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวังต่อ 
   สำขำวิชำที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
5. ผลงำนอื่น ๆ หรือผลงำนที่แสดงถึงศักยภำพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมภำพประกอบ 
7. ควำมสำมำรถพิเศษ 
8. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทุกภำษำ 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัครเข้ำศึกษำต่อ 
10. หำกมีผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำ Start up หรือ  
     ประกอบกิจกำรส่วนตัวจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

GPAX = 20 % 
TGAT1 = 15 % 
TGAT2 = 20 % 
TGAT3=30% 
TPAT3 = 15 % 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 
20 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด จะไม่รับ
พิจำรณำ 
 

ไม่รับ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน  Website : www.mct.rmutt.ac.th     ฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั 0 2549 4507, 0 2549 4520    
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 62 

 

http://www.mct.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS2  TCAS3 และ 

TCAS4 

GPAX  
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ของ

ผู้สมัครเข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

คณิตศำสตร์
ประยุกต์  
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

2.50  ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวัง 
   ต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ 
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพ 
   ประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)  เช่น  
   ภำษำอังกฤษ 
8. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพท่ีเป็น 
   อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติ 
   ในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะที่ 9
• (FACULTY OF SCIENCE AND  TECHNOLOGY)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS2  TCAS3 และ 

TCAS4 

GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ของ

ผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

ชีววิทยำ
ประยุกต์  

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวัง 
   ต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวดระดับ 
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพ 
   ประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นโดยไม่เป็น 
   อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติ 
   ในสำขำวิชำที่สมัคร 
8. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพที่เป็น 
   อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติ 
   ในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบ
สัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา 

TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

สถิติ
ประยุกต์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตร 
ตำมอัธยำศัย (กศน.) 
เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตร 
ตำมอัธยำศัย (กศน.) 
ม.6 หลักสูตร GED 
เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

2.25 ขึ้นไป 2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือ 
   ประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ 
   ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน  
   พร้อมรูปภำพประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
   ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและ 
   กำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS2  TCAS3  

และ TCAS4 

GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร

เข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

เคมีประยุกต์ 
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
 

2.00 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำและควำมคำดหวัง 
   ต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด ระดับ 
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภำพประกอบ  
   (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
   ต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 
8. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพที่เป็นอุปสรรค 
   ต่อกำรเรียนและ กำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบ
สัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา 

TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร
ดิจิทัล 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ  
15 หน่วยกิต และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 

ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตร GED 
เรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ  
15 หน่วยกิต  และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 
 

2.50 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 

2.50 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือ 
   ประกวดระดับ โรงเรียน/ระดับเขต/ 
   ระดับจังหวัด/ ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน  
   พร้อมรูปภำพ ประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)  
   เช่น ภำษำอังกฤษ 
8. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็น 
   โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและ 
   กำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 
9. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
   ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและ 
   กำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบ
สัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา 

TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 TCAS2 TCAS3 และ TCAS4   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 
15 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 

ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ม.6 หลักสูตรตำม
อัธยำศัย (กศน.) 
ม.6 หลักสูตร GED 
เรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 
15 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
2.50 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่น้อยกว่ำ 2.00 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
2.50 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 
- GPAX กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  
ไม่น้อยกว่ำ 2.00 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือ 
   ประกวดระดับ โรงเรียน/ระดับเขต/ 
   ระดับจังหวัด/ ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน  
   พร้อมรูปภำพประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)  
   เช่นภำษำอังกฤษ 
8. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็น  
   โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
   และกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 
9. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
   ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน และ 
   กำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX 
5 ภาค

การศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์

ของผู้สมัครเข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

ฟิสิกส์
ประยุกต-์
เทคโนโลยี
เครื่องมือวัด 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ  
เรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หน่วยกิต 
 

ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ  
ม.6 หลักสูตรตำม
อัธยำศัย (กศน.) 
เรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ  
6 หน่วยกิต 
 

2.25 ขึ้นไป 

 
2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด 
   ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน  
   พร้อมรูปภำพประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)  
   เช่น ภำษำอังกฤษ 
8. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพท่ีเป็น 
   อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรทดลอง 
   ปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
 

ฟิสิกส์
ประยุกต-์
นวัตกรรม
วัสดุ 
และนำโน
เทคโนโลยี 

ปกติ 2.25 ขึ้นไป 

 
2.00 ขึ้นไป 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค 
วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 

GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศกึษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์

ของผู้สมัครเข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

วิทยำศำสตร์
และกำรจัดกำร
เทคโนโลยี
อำหำร 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง   
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ  
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  
12 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 
 

2.50 ขึ้นไป 
 

2.50 ขึ้นไป 
 

2.25 ขึ้นไป 
 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำมคำดหวังต่อหลักสูตร ที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด  
   ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด  
   ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน  
   พร้อมรูปภำพประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพท่ีเป็น 
   อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติ 
   ในสำขำวิชำที่สมัคร 
8. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็น 
   โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
   และกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
 

 
 
 
 



48 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สำขำวิชำ ภำค 

วุฒิที่รับเข้ำศึกษำ GPAX 
5 ภาคการศึกษา 

GPAX 
6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์

ของผู้สมัครเข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission TCAS2 TCAS3 และ TCAS4 TCAS2 TCAS3  

และ TCAS4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

กำรวิเครำะห์ 
และจัดกำร
ข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ  
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 

ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ  
ม.6 หลักสูตรตำม
อัธยำศัย (กศน.) 
ม.6 หลักสูตร GED 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต  
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 

2.25 ขึ้นไป 2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ 
   และควำม คำดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร ที่เคยท ำหรือประกวด 
   ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ำมี) 
5. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน  
   พร้อมรูปภำพประกอบ (ถ้ำมี) 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
7. ทักษะภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)  
   เช่น ภำษำอังกฤษ 
8. ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพท่ีเป็น 
   อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรทดลอง 
   ปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 
9. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็น 
   โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
   และกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Website : www.sci.rmutt.ac.th     งำนทะเบียนและวัดผล 0 2549 4156  
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 63 

http://www.sci.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี    
สถำปัตยกรรม ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  

ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป คะแนน TGAT ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
คะแนน TPAT4 ไม่ต่ ำกว่ำ 40  
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ  
3. ประวัติสุขภำพ/ควำมบกพรอ่งทำงกำยภำพ 
4. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสตูรฯ ที่สมัคร   
5. ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรม/ 
   สถำปัตยกรรมภำยใน ที่เคยท ำหรือที่เก่ียวข้อง 
6. ผลงำนทำงวิชำกำร / โครงงำนที่เคยท ำหรือประกวดรำงวลั 
7. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอำสำ 
8. ควำมสำมำรถพิเศษ  
9. ทักษะด้ำนภำษำตำ่งประเทศ  
10. สอบสัมภำษณ์และทดสอบทักษะปฏิบตัิทำงด้ำนออกแบบ 

GPAX = 20 % 
TGAT = 30 % 
TPAT4 = 50 % 
คะแนน TGAT 
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 
คะแนน TPAT4  
ไม่ต่ ำกว่ำ 40 
ต้องมีคะแนนรวม  
ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 

ไม่รับ 

สถำปัตยกรรม
ภำยใน 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
 

2.00 ขึ้นไป ไม่รับ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   Website :  www.arch.rmutt.ac.th   /  Facebook : Faculty of Architecture Community Rmutt  

                                                        ฝ่ำยวิชำกำร 0 2549 4765 / งำนทะเบียน  0 2549 4777 
 

ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 64 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะที่ 10
• (FACULTY OF ARCHITECTURE)
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หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2  

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

กำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 

2.75 ขึ้นไป รายละเอียดในการรับ 
GPAX = 100 % 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป  
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ)  
3. ประวัติสุขภำพ (แนบใบรับรองแพทย์ 5 โรค)  
4. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน/กิจกรรมจิตอำสำ  
5. ผลงำนทำงวิชำกำร/โครงงำนที่เคยท ำ 
6. ควำมสำมำรถพิเศษ  
7. ประวัติกำรศึกษำดูงำนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
8. เขียนเรียงควำมเรื่อง “แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ฉันเข้ำใจ” 
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์ 
มีใบรับรองแพทย์ 5 โรค ได้แก่ 1.วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ  
2. โรคเท้ำช้ำง 3. โรคที่เกิดจำกสำรเสพติด 4. โรคพิษสุรำเรื้อรัง  
5. โรคอ่ืน ๆ ที่เรื้อรังหรือร้ำยแรง แสดงอำกำรอย่ำงชัดเจน 
จนเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
ศึกษำในโรงเรียนเครือข่ำย MOU ของมทร.ธัญบุรี จะได้รับ 
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

GPAX = 10 % 
GPA 22 = 10% 
GPA 23 = 30% 
GPA 28 = 10% 
TGAT = 20% 
TPAT1 = 20% 
มีใบรับรองแพทย์ 5 โรค 
ได้แก่  
1.วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ  
2. โรคเท้ำช้ำง  
3. โรคที่เกิดจำกสำรเสพติด  
4. โรคพิษสุรำเรื้อรัง  
5. โรคอ่ืน ๆ ที่เรื้อรัง 
หรือร้ำยแรง แสดงอำกำร
อย่ำงชัดเจนจนเป็น
อุปสรรคต่อกำรเรียน 

ไม่รับ 

 

คณะการแพทย์บูรณาการคณะที่ 11
• (FACULTY OF INTEGRATIVE MEDICINE)



51 
 

คณะการแพทย์บูรณาการ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2  

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

สุขภำพ 
และควำมงำม 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

2.00 ขึ้นไป รายละเอียดในการรับ 
GPAX = 100 % 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. เหตุผลที่สมัครเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
   สำขำวิชำสุขภำพและควำมงำม 
4. เป้ำหมำย/ควำมคำดหวัง หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
5. “จุดเด่นของคุณที่ท ำให้คณะกรรมกำรต้องตัดสินใจเลือกคุณ 
   เข้ำมำศึกษำต่อในหลักสูตร” 
6. รำงวัล ผลงำน และเกียรติบัตร (ถ้ำมี) 
7. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือผลงำน ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
   และบ ำเพ็ญ ประโยชน์ ช่วยเหลือกิจกรรมภำยในโรงเรียน  
   กิจกรรมชุมชนหรือกิจกรรม  สำธำรณประโยชน์  (สำมำรถ 
   แนบหลักฐำน และรูปภำพประกอบ พร้อมค ำอธิบำย) 
8. ผลงำนอ่ืน ๆ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
หมำยเหตุ : สอบสัมภำษณ์  
- ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็น  โดยไม่เปน็อุปสรรค 
  ต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำทีส่มัคร 
- ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
  และกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำทีส่มัคร 
 

GPAX = 100 % 
รำยละเอียดอ่ืน ๆ  
- ต้องมีควำมสำมำรถในกำร 
  มองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
  ต่อกำรเรียนและกำรทดลอง 
  ปฏิบัติในสำขำวชิำที่สมัคร 
- ต้องไม่มีควำมบกพร่อง 
  ทำงกำยภำพที่เปน็อุปสรรค 
  ต่อกำรเรียนและกำรทดลอง 
  ปฏิบัติในสำขำวชิำที่สมัคร 

ไม่รับ 
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คณะการแพทย์บูรณาการ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2  

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
สุขภำพ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง 
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ 
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่ำ  
6 หน่วยกิต 

2.25 ขึ้นไป รายละเอียดในการรับ 
GPAX = 100 % 
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติกำรศึกษำ (แนบผลกำรศึกษำ) 
3. กิจกรรมที่ท ำร่วมกับโรงเรียน/กิจกรรมจิตอำสำ 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร/โครงงำนที่เคยท ำ 
5. ควำมสำมำรถพิเศษ 
6. เหตุผลในกำรเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
- ต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็น  โดยไม่เปน็อุปสรรค 
  ต่อกำรเรียนและกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำทีส่มัคร 
- ต้องไม่มีควำมบกพร่องทำงกำยภำพที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
  และกำรทดลองปฏิบัติในสำขำวิชำทีส่มัคร 
 

GPAX = 100 % 
รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
- ต้องมีควำมสำมำรถในกำร 
  มองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
  ต่อกำรเรียนและกำรทดลอง 
  ปฏิบัติในสำขำวชิำที่สมัคร 
- ต้องไม่มีควำมบกพร่อง 
  ทำงกำยภำพที่เปน็อุปสรรค 
  ต่อกำรเรียนและกำรทดลอง 
  ปฏิบัติในสำขำวชิำที่สมัคร 

ไม่รับ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะการแพทย์บูรณาการ  Website : http://www.im.rmutt.ac.th FACEBOOK : https://www.facebook.com/IMXRMUTT    ฝ่ำยวิชำกำร โทร. 0 2592 1999 ต่อ 1430, 1211   
ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 65 

 
 
 
 
 

http://www.im.rmutt.ac.th/
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หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

พยำบำลศำสตรบัณฑิต ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลำง  
ม.6 หลักสูตรนำนำชำติ  
ส่วนสงู ไมน่้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร 
น้ ำหนักไม่ต่ ำกว่ำ 40 กิโลกรัม  
ค่ำดัชนีมวลกำย ต้องไม่ต่ ำกวำ่ 17  
และไม่สงูกว่ำ 30 
ในวันสอบสัมภำษณ์ให้น ำผลกำรตรวจ
สุขภำพ ตำมแบบฟอร์มที่ 
https://nurse.rmutt.ac.th/  
จำกโรงพยำบำลของรัฐบำลหรือเอกชน 
(ยกเว้นคลีนิก) เพื่อประกอบกำรสอบ
สัมภำษณ ์
 

GPAX 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ 
2.00 ขึ้นไป 
ต้องมผีลกำรตรวจสุขภำพ 

ต้องมผีลกำรตรวจสุขภำพ 
GPAX = 30 % 
TGAT = 30%, 
A-Level62 = 10 %, 
A-Level63 = 20 %, 
A-Level82 = 10 % 
ต้องมีคะแนน TGAT / A-Level62  
/ A-Level63 และ A-Level82  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2 
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของคะแนน
รวมทั้งหมด จะไม่รับพิจำรณำ 
 
กรณีใช้ผลกำรสอบปีกำรศึกษำ 2565 
ใช้คะแนนดังนี้ 
GPAX = 30 %  
GAT = 30 %, PAT2 = 40 % 

GPAX 6 ภำคกำรศึกษำ 
2.00 ขึ้นไป 
ต้องมผีลกำรตรวจสุขภำพ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะพยาบาลศาสตร์   Website :  https://nurse.rmutt.ac.th   /  Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี  

                                                งำนทะเบียน ประมวลผล และสำรสนเทศ  0 2549 3109, 080 600 0793 
 

ภาคผนวก :  ช่องทำงกำรติดต่อ / รำยละเอียดเพิ่มเตมิ / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หน้ำ 66 

 

คณะพยาบาลศาสตร์คณะที่ 12
• (FACULTY OF NURSING)

https://www.facebook.com/nursermutt
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ภาคผนวก 
ช่องทางการติดต่อคณะ / รายละเอียดเพิ่มเติม 
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ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร/สาขาวิชา หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละคณะได้ตามช่องทางที่ก าหนด  

 

คณะศิลปศาสตร ์: ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
ศิลปศาสตร์ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

โทร. 0 2549 4934 
 
งำนรับเข้ำฯ คณะศิลปศำสตร์ 
น.ส.รุ่งนภำ ซึงเจริญ   
โทร. 0 2549 4934 
 

  

 
Open Chat ศึกษำต่อศิลปศำสตร์ 66 

shorturl.at/bgL03 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
ศิลปศาสตร์ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 

ภำคพิเศษ  จัดกำรเรียนกำรสอนในวันและเวลำ ดังนี้ 
             จันทร์ – ศุกร์          เวลำ 13.00 น. – 21.00 น. 
             เสำร์ – อำทิตย์        เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. 
 

 

Fan page: Rmutt ไทย สังคม มนุษย์ พละ จีน 
ญี่ปุ่น อังกฤษ ท่องเที่ยว โรงแรม กำรบิน
https://qrgo.page.link/bM3dF 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม งำนทะเบียนและวัดผล  

0 2549 4724 
 

  

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

ภำคปกติ    จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร : ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
เทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

0 2592 1943 
0 2592 1955 ต่อ 2026 
นำงสมพร ห่วงรักษ์ 
06 5513 9302 
นำงสำววรรณิดำ บุญประสงค์ 
08 6372 2358 
 

 

 

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
เทคโนโลยีการเกษตร ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ช่องทางการติดต่อ 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
วิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร 0 2549 3560 

งำนทะเบียน 0 2549 3381-2 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  
คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  

วิศวกรรมศาสตร์ ภำคปกติ  จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  รับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 
12 หน่วยกิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต ดังนี้ 
 1)  เลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรศึกษำในชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 

1. วิศวกรรมชลประทำนและกำรจัดกำรน้ ำ                             2.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อำกำศยำน 
 2)  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 13 สำขำวิชำ เลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรในชั้นปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ก ำหนด ดังนี้ 

1. สอบผ่ำนรำยวิชำพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นของสำขำวิชำนั้น ๆ ก ำหนด 
2.  ตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำในสำขำวิชำที่จะเลือกเรียงตำมล ำดับ 
3.  เกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภำคกำรศึกษำในชั้นปีที่ 1 
4.  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตำมแผนกำรเรียนที่สอบผ่ำนรวม 2 ภำคกำรศึกษำ 
5.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่คณะวิศวกรรมศำสตร์จะด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนดเพ่ิมเติม โดยในชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษำเลือกสำขำวิชำ  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 13 สาขาวิชา ประกอบด้วยสำขำวิชำที่ให้นักศึกษำเลือกเข้ำศึกษำในชั้นปีที่ 2 ดังนี้ 
1. วิศวกรรมโยธำ               2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            3. วิศวกรรมไฟฟ้ำ                            4. วิศวกรรมเครื่องกล 
5. วิศวกรรมอุตสำหกำร-วิศวกรรมระบบกำรผลิตอัตโนมัติ          6. วิศวกรรมอุตสำหกำร-วิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์ 
7. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม                    8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                   9. วิศวกรรมเคมี   
10. วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ        11. วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 12. วิศวกรรมเกษตรอุตสำหกรรม      13. วิศวกรรมอำหำร  
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คณะบริหารธุรกิจ : ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
บริหารธุรกิจ 1. นำยชำลี จิตรีผ่อง 

 08 6900 9772 
2. นำงบุณยวีร์ ประเสริฐวงษ์
 08 37840046 
3. นำงพิณนะภำ ถวิลประภำ
 08 6133 9769 
4. นำงสำวเบ็ญมำต อุดมผล
 08 4660 4218 
5. นำงสำวสุพัตรำ สมจิตต์
 09 4441 8890  

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
บริหารธุรกิจ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : ช่องทางการติดตอ่ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1. ดร.รัฐ  ชมภูพำน 

   08 1878 1873 
2. นำงสำวรุ่งรวิน แก่นทอง 
   08 6575 2396 

   

 

     

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์: ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
ศิลปกรรมศาสตร์ 1. ผศ.ดร.มำโนช บุญทองเล็ก 

   09 3595 9898 
2. อ.ภำนุรัตน์ บุญส่ง 
   06 1763 2101 
3. นำงชญำนิษฐ์ ชำญหมื่นไวย 
   0 2549 3279, 08 9982 3467 
4. นำยเอกชัย ศรีศักดิ์ 
   06 1763 2101 
     www.fa.rmutt.ac.th 

 
 

 
นางชญานิษฐ์ ชาญหม่ืนไวย 

 
Line Official Account : FA RMUTT 

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
ศิลปกรรมศาสตร์ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 

 
 

http://www.fa.rmutt.ac.th/


62 
 

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน : ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 2549 4507, 0 2549 4520 

   

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ช่องทางการติดตอ่ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ำยวิชำกำร โทร. 0 2549 4156 

ผศ.ดร.นริศร์ บำลทิพย์ 
08 1420 6611 
 
นำงสำววำสนำ ทองก ำแหง 
06 5892 2351 
 
นำงสำวรัตน์วดี  เล็กเจริญ 
08 8015 0677 

 

 
 

https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT  

 

 
 

Line : Scitech-RMUTT66 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ งำนทะเบียน 0 2549 4777 

 
ฝ่ำยวิชำกำร 0 2549 4765 

  

 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะการแพทย์บรูณาการ : ช่องทางการติดต่อ 

 
คณะ โทรศัพท์ PAGE/LINE OPEN CHAT 

คณะการแพทย์บูรณาการ งำนะเบียนและวัดผล 
โทร. 0 2592 1999 ต่อ 1430 
e-mail : Academic_im@rmutt.ac.th 

Facebook : 
คณะการแพทย์บูรณาการ 

งานรับเข้าศึกษา 
คณะการแพทย์บูรณาการ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
การแพทย์บูรณาการ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
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คณะพยาบาลศาสตร์ : ช่องทางการติดต่อ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 

คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.มณฑำ  ลิ้มทองกุล 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
089 777 3221 
 
ว่ำที่ ร้อยตรี มีนกำญจน์ แจ่มพงษ์ 
งำนทะเบียน ประมวลผล  
และสำรสนเทศ 
02 549 3109,    080 600 0793 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี | 
Facebook 

 
Line Official: รับเข้ำพยำบำลรำชมงคล 

https://lin.ee/5NWJOgo 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
พยาบาลศาสตร์ ภำคปกติ   จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 

 
หมายเหตุ.  ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมของแต่ละคณะได้ทางเว็บไซต์ของคณะ 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/nursermutt
https://www.facebook.com/nursermutt
https://lin.ee/5NWJOgo
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สมจิตร์  สุวรักษ ์   โทร. 08 1905 7199 
ณิชำภัทธ นุ่มสุข    โทร. 08 1450 6919 
ล ำพึง อำษำพร     โทร. 08 9990 4196  
จีรนันท์ สุขำนนท ์  โทร. 08 4867 6005 

 
 

สอบถามเพ่ิมเติม… ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
โทร 0 2549 3613-5 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
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                                จัดพิมพแ์ละตรวจสอบ 

 

                                                     
 

               ขอขอบคุณ : ข้อมูลทุกคณะ และภาพปกฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารองค์กร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี  

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ปรึกษา อาจารย์พัฒณ์รพี  สุนันทพจน์

รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา

นางสมจิตร์  สุวรักษ์

ทีมงานฝ่ายรับเข้าศึกษา

1. นางณิชาภัทธ  นุ่มสุข

2. นางล าพึง  อาษาพร

  3. นางสาวจีรนันท์  สุขานนท์ 


