




 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  (ส าหรับนักศึกษาพิการ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ก าหนดการ 
ปฏิทิน ป.ตร ี

โควตา รอบ 2 คุณวุฒิ ปวช. - ปวส.  TCAS 2 คุณวุฒิ ม.6 
รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  

 ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กุมภาพนัธ์ 2564 10 มีนาคม - 28 เมษายน 2564 
และช าระเงินผา่นธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิส์อบสัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2564 30 เมษายน 2564 
สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Line call , Google meet  
และสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศัพท์ 
***ขอให้ผู้สมัครจดัส่งเอกสารใหเ้จา้หน้าท่ีแต่ละคณะ 
(รายละเอียดท้ายปฏิทิน)*** 
  -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร ์
  -  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  -  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  -  คณะบริหารธุรกิจ 
  -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -  คณะศิลปศาสตร ์
  -  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
  -  คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

27 กุมภาพันธ์ 2564 3 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์/ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก  
เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 

3 มีนาคม 2564 10 พฤษภาคม 2564 

ผู้สมัครยืนยนัสิทธิท์างเวบ็ไซต์ ทปอ. 
(http://student.mytcas.com)) - 10 - 11 พฤษภาคม 2564 

สละสทิธิ์ ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
(http://student.mytcas.com) 

- 12 - 13 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ผ่านเวบ็ไซต์ www.rmutp.ac.th  

- 17 พฤษภาคม 2564 

รายงานตัวผา่นเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  
พร้อมช าระเงินผา่นธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 – 5 มีนาคม 2564 19 - 21 พฤษภาคม 2564 

รายงานตัวและขึน้ทะเบยีนนักศึกษาใหม่ 5 มีนาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ 
การทดสอบภาษาอังกฤษ 
เปิดภาคการศึกษา 1/2564 21 มิถุนายน 2564 

หมายเหตุ   ปฏิทินการสอบคัดเลอืกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม              
               **'หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต  ากว่า 15 คน   
               มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที จะเปิดการเรียนการสอนหรือเลือกเรียนในสาขาวิชาที มีคุณวุฒิตรงกับสาขาที ใกล้เคียง** 



 
        *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

รอบโควตา รอบที  2   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที  25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

TCAS 2 คุณวุฒิ ม.6  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที  30 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะ รายละเอียด 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  

ที  E-mail : wandee.k@rmutp.ac.th  หรือโทรสอบถามคุณวันดี แก้วเหล็ก  
เบอร์โทรศัพท์ 092-4441716 หรือ Add Line ตามเบอร์โทรศัพท์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที  E-mail : Thitipun.b@rmutp.ac.th  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที  E-mail : piyasak.r@rmutp.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที  E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที  E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th  

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที  E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที  E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที  E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
คอมพิวเตอร์ 1 

บกพร่องทางการได้ยิน 26,000 
ใส่เครื่องช่วยฟัง 
และสามารถโต้ตอบได้รู้เรื่อง เครื่องกล 1 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

คอมพิวเตอร์ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.30 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

เครื่องกล 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกวา่ 2.30 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี ้
ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  
ช่างไฟฟ้าก าลัง   ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
ช่างก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม   ส ารวจ   
ช่างเขียนแบบเครื่องกล   ช่างซ่อมบ ารุง  ช่างพิมพช์่างขึ้นรูปพลาสติก  
เทคนิคแว่นตาและเลนส์  ช่างต่อเรือ  โทรคมนาคม  
โยธา  อุตสาหกรรมยาง   เมคคาทรอนิกส์  
เทคนิคคอมพิวเตอร์  อุตสาหกรรมฟอกหนัง ช่างเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ   

 
 
  



 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
2* 

บกพร่องทางการได้ยิน 26,000 
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

1* 

หมายเหตุ :  2* คือ รับคุณวุฒิ ม.6  
      1* คือ รับคุณวุฒิ ปวช. 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

การบริหารธุรกิจ 
คหกรรมศาสตร์ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
 

  



 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 ออทิสติก 26,000 
ออทิสติกแบบเรียน
หนังสือได้ และช่วยเหลือ
ตัวเองได้พอสมควร 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00   

 
 
  



 
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) 4 ปี ภาคปกติ 

ทางร่างกาย หรือ 
การเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 

26,000 

- 

การบัญชี 1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
การจัดการ 1 

24,000 การเงิน 1 
การตลาด 1 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

การบัญชี 

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การจัดการ 
การเงิน 
การตลาด 
 
 
  



 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 บกพร่องทางการได้ยิน 

ทางร่างกาย  
หรือการเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 26,000 

- 
วิทยาการข้อมูลและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1 บกพร่องทางการมองเห็น ตาบอดสี 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 
 
 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
วิทยาการข้อมูลและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม  
ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาประมง  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว   
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมน่้อยกว่า 

2.00 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00  

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00  

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้  
การศึกษาพื้นฐานสายสามัญ เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์  

 
  



 
คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  2 ทางร่างกาย 

หรือการเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 

24,000 
การเคลื่อนไหว 
หรือทางร่างกาย 
เช่น แขน ขา 

ภาษาไทยประยุกต 2 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  

ภาษาไทยประยุกต 
 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 
  



 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 1 

ทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

26,000 - 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น 1 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

เทคโนโลยีเสื้อผา้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ  
2. ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

2.25 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 กรณีคะแนน

เฉลี่ยต่ ากว่า 2.25 แต่ไม่ต่ ากว่า 2.00 ต้องมีคะแนนวิชาชีพ/เลือก เกี่ยวกับเสื้อผ้า หรือเย็บปักถักร้อย 
ไม่ต่ ากว่า C+ หรือ 2.50 หรือ 

4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25 
กรณีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.25 แต่ไม่ต่ ากว่า 2.00 ต้องมีคะแนนวิชาชีพ/เลือก เก่ียวกับเสื้อผ้า หรือเย็บ
ปักถักร้อย ไม่ต่ ากว่า C+ หรือ 2.50 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิ่งทอ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

2.25 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ตาไม่บอดสี ดังนี้  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ    

  



 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ- 
ออกแบบแฟชั่น 
 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ- 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

2.25 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
4. ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเภทวิชาคหกรรม   ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประเภทวิชาประมง  ประเภทวิชาศิลปกรรม  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 

 
  



 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2564 
(บาท/คน) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
บกพร่องทางการได้ยิน 
ทางร่างกาย หรือ 
การเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 

26,000 - 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  
5 ปี ภาคปกติ 
สถาปัตยกรรม 3 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาท่ีเปิดรับ รายละเอียด 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรม 
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และการพิมพ ์

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

2.00 หรือ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สถาปัตยกรรม 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต  

 
 


