ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2564
ผานระบบ TCAS
กิจกรรม
รอบที่  การรับดวย Portfolio (แฟมสะสมผลงาน)

วันที่

1.1 รับสมัคร เว็บไซต www.rmutp.ac.th และชําระเงินคาสมัครผานธนาคารและเคานเตอรเซอรวิส 12 ต.ค. 63 - 10 ก.พ. 64
12 ก.พ. 64
1.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เว็บไซต www.rmutp.ac.th
1.3 สอบสัมภาษณ ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
- คณะทีส่ อบสัมภาษณ ณ คณะที่สมัคร ดังนี้
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร

13 ก.พ. 64

- คณะศิลปศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
- คณะที่สอบสัมภาษณผานทาง Video Call และ Google meet
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ

17 ก.พ. 64

1.5 ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต ทปอ. (https://student.mytcas.com/)
ถาไมยืนยันสิทธิ์จะถือวาไมตองการใชสิทธิ์เขาศึกษา

22 - 23 ก.พ. 64

จะขอสิทธิ์เขาศึกษาภายหลังไมได
1.6 สละสิทธิ์ ชวงที่ 1
1.7 ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
1.8 ผูที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ตามขอ 1.7 ใหทําการรายงานตัวผานเว็บไซต www.rmutp.ac.th
และชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.9 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม

24 - 25 ก.พ. 64
1 มี.ค. 64
2 - 5 มี.ค. 64
5 มี.ค. 2564

1.10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

จะแจงใหทราบภายหลัง

1.11 ตรวจโรคและเอ็กซเรยนักศึกษาใหม

จะแจงใหทราบภายหลัง

1.12 การทดสอบภาษาอังกฤษ

จะแจงใหทราบภายหลัง

1.13 เปดภาคการศึกษา 1/2564

21 มิ.ย. 64

หมายเหตุ :- ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม สอบถาม โทร. 0-2665-3777 ตอ 6305,6307,6636
****หากสาขาวิชาใดมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
แตสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ใกลเคียง****

ขอมูล ณ วันที่ 9 / 11 / 2563

1

สมั ค รผ่ า นระบบ

สมั ค รและเลื อ กสาขาที สนใจผ่ า นระบบรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ระบบรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
พิ ม พ์ ใ บ Pay-in ชํา ระเงิ น ได้ ที เคาเตอร์เ ซอร์วิ ส และ ธนาคารกรุ ง ศรีฯ ได้ ทุ ก สาขา

2

ขันตอนการรับ สมัค ร
นั ก ศึ ก ษา รอบ
TCAS 1 Portfolio

รอปรับ สถานะการชํา ระเงิ น ภายใน 1 - 2 วั น ทํา การ ติ ด ตามสถานะการชํา ระเงิ น
ได้ ที ระบบรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
ให้ผู้ ส มั ค รติ ด ตามวั น สอบสั ม ภาษณ์ ไ ด้ จ าก ปฏิ ทิ น การรับ สมั ค ร และเตรีย มเอกสารสํา หรับ การเข้ า สอบ

3

สอบสั ม ภาษณ์

สั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่

1.) เอกสาร ใบ ปพ .1
2.) บั ต รประชาชน หรือ ใบขั บ ขี หรือ บั ต รที มี รู ป ถ่ า ยยื น ยั น ตั ว ตนโดยทางราชการออกให้
3.) แฟมสะสมผลงาน

ประจํา ปการศึ ก ษา 2564
4

5
*** หมายเหตุ ***
ระบบ MyTCAS จะเปดให้ล งทะเบีย น
เพือเข้า ยืน ยัน สิท ธิได้
ในช่ว งวัน ที 5 ม . ค . 64 เปนต้ น ไป

ชํา ระเงิ น ค่ า สมั ค ร

6

ติ ด ตามผลการ

ติ ด ตามผลการสอบสั ม ภาษณ์ จ ากปฏิ ทิ น การรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารประกาศ

สอบสั ม ภาษณ์

เฉพาะรายชื อผู้ ที ผ่ า นการคั ด เลื อ กเท่ า นั น

ยื น ยั น สิ ท ธิ เข้ า ศึ กษา
และรายงานตั ว
เปดภาคเรี ย น
1 / 2564

ให้ผู้ ส มั ค รที ผ่ า นการคั ด เลื อ กแล้ ว เข้ า ยื น ยั น สิ ท ธิ เพื อเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ได้ ที เว็ บ ไซต์ MyTCAS
ภายในช่ว งวัน ที 22 - 23 ก.พ. 64 และเข้ า รายงานตั ว ชํา ระค่ า ลงทะเบี ย นเรีย น
ในช่ ว งเวลาที กํา หนด

21 มิ ถุ น ายน 2564

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
T1-90501 เครื่องกล (ภาคปกติ)
T1-90502 อุตสาหการ (ภาคปกติ)
T1-90503 คอมพิวเตอร (ภาคปกติ)

รหัสสาขา
T1-90501
T1-90502
T1-90503

จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

10

13,000

ไมนอยกวา 2.50

10

13,000

ไมนอยกวา 2.50

10

13,000

ไมนอยกวา 2.50

เงื่อนไขเพิ่มเติม
รายละเอียด

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ป
T1-90701 ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย (ภาคปกติ)
T1-90702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ)
T1-90703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ)
T1-90733 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) ***
T1-90704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ภาคปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป
T1-90705 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกติ)

จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

30

13,000

ไมนอยกวา 2.50

80

13,000

ไมนอยกวา 2.75

50

13,000

ไมนอยกวา 2.50

10

13,000

ไมนอยกวา 2.50

60

13,000

ไมนอยกวา 2.50

30

13,000

ไมนอยกวา 2.50

หมายเหตุ T1-90733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความรวมมือบริษัทการบินไทยฯ การเรียนการสอน
จะเปนการผสมผสานระหวางการฝกปฏิบัติงานจริงและการเรียนทฤษฎี
เงื่อนไขเพิ่มเติม
รหัสสาขา
รายละเอียด
T1-90701
T1-90702
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
T1-90703
หรือเทียบเทา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
T1-90733
T1-90704
T1-90705

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา 12 หนวยกิต
และผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ำกวา 22 หนวยกิต
โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
T1-90899 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) ***
หมายเหตุ เรียนรวมป 1 และเลือกวิชาเอกป 2 ดังนี้
1.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2.เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
3.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4.ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
รหัสสาขา

T1-90899

จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

100

13,000

ไมนอยกวา 2.50

เงื่อนไขเพิ่มเติม
รายละเอียด

สำเร็ จ การศึ กษาระดั บ มั ธ ยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลั งศึ กษาระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

70

13,000

ไมนอยกวา 2.75

45

12,000

ไมนอยกวา 2.50

T1-90301
T1-90330

30
70

12,000
12,000

ไมนอยกวา 2.50
ไมนอยกวา 2.50

T1-90341

20
15
25

12,000
12,000
13,000

ไมนอยกวา 2.00
ไมนอยกวา 2.00
ไมนอยกวา 2.50

15

35,000

ไมนอยกวา 2.50

25

13,000

ไมนอยกวา 2.00

รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
T1-90300 บัญชีบัณฑิต (ภาคปกติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
T1-90353 การตลาด (ภาคปกติ)
การจัดการ (ภาคปกติ)
การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
(ภาคปกติ)
T1-90312 การเงิน (ภาคปกติ)
T1-90313 การเงิน-เศรษฐศาสตรดิจิทัล (ภาคปกติ)

ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร) (ภาคปกติ)
T1-90314 ธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
T1-90354 วิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ)

หมายเหตุ เงื่อนไขเพิ่มเติม
รหัสสาขา
T1-90300 T1-90353
T1-90301 T1-90330
T1-90312 T1-90313
T1-90341 T1-90314
T1-90354

รายละเอียด

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ กำลั ง ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6
ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา 4 หนวยกิต
โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
T1-90201 วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกติ)
T1-90205 วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)
T1-90202 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ภาคปกติ)
T1-90204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
หมายเหตุ รหัสสาขา
T1-90201
T1-90205
T1-90204

จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

25

13,000

ไมนอยกวา 2.50

30

13,000

ไมนอยกวา 2.50

25

13,000

ไมนอยกวา 2.00

30

13,000

ไมนอยกวา 2.00

เงื่อนไขเพิ่มเติม
รายละเอียด

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
T1-90202 การศึ ก ษาพื ้ น ฐานสายสามั ญ ที ่ เ รี ย นวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร ได แ ก เคมี ฟ ส ิ ก ส ชี ว วิ ท ยา
และคณิตศาสตร โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

ระบบรับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

จำนวน คาบำรุง
GPAX
รับ การศึกษา (4 – 5 ภาคเรียน)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
T1-90401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)
30
15,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90402 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)
30
15,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90403 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกติ)
40
15,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ภาคปกติ)
7
15,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
15
15,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ
10
15,000 ไมนอยกวา 2.25
(4 ป ภาคปกติ)
T1-90431 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคสมทบ) ***
20
25,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกติ)
30
15,000 ไมนอยกวา 2.25
T1-90409 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (ภาคปกติ)
30
15,000 ไมนอยกวา 2.25
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
T1-90445 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ภาคปกติ)
10
13,000 ไมนอยกวา 2.25
หมายเหตุ T1-90431 : สอบถามชวงเวลาเรียนไดที่เบอร 02-665-3777 ตอ 4117 – 4118
เงื่อนไขเพิ่มเติม
รหัสสาขา
รายละเอียด
T1-90401, T1-90402
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
T1-90403, T1-90404
ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา 12 หนวยกิต
T1-90407, T1-90447
และผ า นการเรี ย นกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ว ิ ท ยาศาสตร ไม ต ่ ำ กว า 22 หน ว ยกิ ต
T1-90431, T1-90409
โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา 12 หนวยกิต
T1-90405, T1-90409
T1-90445
และผ า นการเรี ย นกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ว ิ ท ยาศาสตร ไม ต ่ ำ กว า 6 หน ว ยกิ ต
โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะศิลปศาสตร
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
T1-90101 การทองเที่ยว (ภาคปกติ)
20
12,000 ไมนอยกวา 2.50
T1-90102 การโรงแรม (ภาคปกติ)
20
12,000 ไมนอยกวา 2.00
T1-90103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ภาคปกติ)
20
12,000 ไมนอยกวา 2.75
T1-90104 ภาษาไทยประยุกต (ภาคปกติ)
10
12,000 ไมนอยกวา 2.00
T1-90105 การโรงแรม (เทียบโอนประสบการณ) (ภาคสมทบ) ***
5
22,000 ไมนอยกวา 2.00
หมายเหตุ T1-90105 : สอบถามเวลาเรียนและการเรียนการสอนไดที่เบอร 02-665-3527
เงื่อนไขเพิ่มเติม
รหัสสาขา
รายละเอียด
T1-90101, T1-90102
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยูระดับมัธยม
T1-90103, T1-90104
ศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
T1-90105

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รหัสสาขา

จำนวน คาบำรุง
รับ
การศึกษา

สาขาที่เปดรับ

GPAX
(4 – 5 ภาคเรียน)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
T1-90601
T1-90602
T1-90603
T1-90604

เทคโนโลยีเสื้อผา (ภาคปกติ)
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น (ภาคปกติ)
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ–ออกแบบผลิตภัณฑ (ภาคปกติ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคปกติ)

10
30
10
10

13,000
13,000
13,000
13,000

ไมนอยกวา 2.25
ไมนอยกวา 2.25
ไมนอยกวา 2.25
ไมนอยกวา 2.25

หมายเหตุ รหัสสาขา

เงื่อนไขเพิ่มเติม
รายละเอียด

T1-90601
T1-90602
T1-90603

สำเร็ จ การศึ กษาชั้ น มั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

T1-90604

สำเร็ จ การศึ กษาชั้ น มั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา ตาไมบอดสี โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

ขาวสาร TCAS

ติดตอสอบถาม

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟมสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
รหัสสาขา

สาขาที่เปดรับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
T1-90901 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
T1-90902 การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ (ภาคปกติ)
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
T1-90303 สถาปตยกรรม (ภาคปกติ)
หมายเหตุ
รหัสสาขา
T1-90901
T1-90902
T1-90303

จำนวน
รับ

คาบำรุง
การศึกษา

GPAX
(4 – 5 ภาค
เรียน)

35
20

13,000

ไมนอยกวา 2.00

13,000

ไมนอยกวา 2.00

20

13,000

ไมนอยกวา 2.50

เงื่อนไขเพิ่มเติม
รายละเอียด
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา

โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรวมกัน ไมต่ำกวา 25 หนวยกิต
โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบรับสมัคร

