
ข้ันตอนการด าเนินงาน วันท่ีด าเนินงาน

รอบท่ี  การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

 ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ในระบบ (TCAS)

หมายเหตุ :- ปฏิทินอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถาม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6305,6307,6636

****หากสาขาวิชาใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ ากว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

แต่สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ีใกล้เคียง****

 29 ม.ค. 65

15 - 21 ก.พ. 65

   1.10 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงั

   1.11 ตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษำใหม่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงั

   1.12 กำรทดสอบภำษำอังกฤษ (นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) 13 - 24 มิถุนายน 2565
   1.13 เปิดภำคกำรศึกษำ 1/2565  27 มิ.ย. 65

1.1  รับสมัคร เว็บไซต ์www.rmutp.ac.th และช ำระเงินค่ำสมัครผำ่นธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส 7 ต.ค. 64 - 25 ม.ค. 65

1.2  ประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบสมัภำษณ์ เว็บไซต ์www.rmutp.ac.th 27 ม.ค. 65

1.3  สอบสมัภำษณ์ผำ่นทำง Line Call / Google meet / สมัภำษณ์ผำ่นทำงโทรศัพท์ ต้ังแตเ่วลำ 09.00 น. เป็นตน้ไป

        ***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคณะ (รายละเอียดท้ายปฏิทิน)***

1.4 ประกำศรำยช่ือผู้ผำ่นกำรสอบสมัภำษณ์  7 ก.พ. 65

1.5 ผู้สมัครยืนยันสทิธ์ิทำงเว็บไซต ์ทปอ. (http://student.mytcas.com) 7 - 8 ก.พ. 65

 ถ้ำไม่ยืนยันสทิธ์ิจะถือว่ำไม่ตอ้งกำรใช้สทิธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสทิธ์ิเข้ำศึกษำภำยหลงัไม่ได้

1.6 สละสทิธ์ิ ช่วงท่ี 1 9 ก.พ. 65

1.7 ประกำศรำยช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้ำศึกษำตอ่ในมหำวิทยำลยั/ผำ่นกำรคัดเลอืก  11 ก.พ. 65

1.8 ผู้ท่ีมีรำยช่ือยืนยันสทิธ์ิ ตามข้อ 1.7 ให้ท ำกำรรำยงำนตวัผำ่นเว็บไซต ์www.rmutp.ac.th

 และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด

1.9 รำยงำนตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่

BOONVIPA
Typewritten text
(ไม่มีการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย)

BOONVIPA
Typewritten text
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

BOONVIPA
Typewritten text
**

BOONVIPA
Typewritten text
** ไม่มีการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอเปลี่ยน

BOONVIPA
Typewritten text
เป็นการจัดส่งเอกสารทางไปรษณ์ (รอดูรายละเอียดวันที่ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก)



       *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

TCAS1 :  Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) 
เนื้อหาใน E-mail ระบุดังนี้ 

1. ชื่อ-นามสกุล 
2. รหัสประจ าตัวผู้สมัคร 
3. คณะ-สาขาวิชาที่สมัคร 
4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

 
คณะ/สถาบัน รายละเอียด 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : wandee.k@rmutp.ac.th หรือโทรสอบถามคุณวันดี แก้วเหล็ก  
เบอร์โทรศัพท์ 092-4441716 หรือ Add Line ตามเบอร์โทรศัพท์ 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ Line : @024tdlkw หรือคลิก https://lin.ee/TiWPOcv  
หรือโทรสอบถาม 02-665-3888 ต่อ 5235 , 8254 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : ar.mct@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

mailto:boonriem.t@rmutp.ac.th
mailto:erd.eng@rmutp.ac.th


 

คณะ/สถาบัน รายละเอียด 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จำนวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบ 

ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จำนวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย  
และการออกแบบ 

ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จำนวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : waruncharee.t@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี 
T1-90501 เครื่องกล (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 
T1-90502 อุตสาหการ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 
T1-90503 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 
T1-90501 
T1-90502 
T1-90503 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ปี 

T1-90712 ออกแบบแฟช่ันผ้าและการจัดการสินค้า (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T1-90702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 45 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.75 
T1-90703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ) 

เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 
20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

T1-90714 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) เริม่เปดิรับ 1 ธ.ค. 64 30 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T1-90733 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) *** 

เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 
13 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 

T1-90707 เทคโนโลยีอาหาร (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 
T1-90701 
T1-90702 
T1-90703 
T1-90714 
T1-90733 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

T1-90707 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ T3-90733 : โครงการความร่วมมือบริษัทการบินไทยฯ การเรียนการสอนจะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอน   
                             ภายในคณะ และการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
                              

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี 

T1-90899 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) เลือกสาขาปี 2  
เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 

100 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

 
 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

T1-90899 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี 

T1-90300 การบัญชี (ภาคปกติ) เริ่มเปิดรับ 11 ต.ค. 64 50 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.75 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี 

T1-90301 การจัดการ (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 40 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T1-90305 นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 

-กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ)  
เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 

10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

T1-90306 นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทลั (ภาคปกติ)  
เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 

10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

T1-90314 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 10 35,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T1-90330 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ) 

เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 
70 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

T1-90341 ระบบสารสนเทศ (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 25 13,000 ไม่น้อยกว่า2.50 
T1-90353 การตลาด (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวชิา ปี 2 เริ่มเปิดรับ 11 ต.ค. 64 30 12,000 ไม่น้อยกว่า2.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 

T1-90354 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

T1-90300, T1-90301 
T1-90305, T1-90306 
T1-90314, T1-90330 
T1-90341, T1-90353 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

T1-90354 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 

T1-90201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T1-90202 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T1-90204 วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม (ภาคปกติ) 25 13,000 - 
T1-90205 วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 
T1-90201 
T1-90204 
T1-90205 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

T1-90202 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
การศึกษาพ้ืนฐานสายสามัญ ท่ีเรยีนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคม ีฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์  
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 
T1-90401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) เริม่เปิดรับ 8 พ.ย. 64 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T1-90403 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 40 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T1-90405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เริ่มเปดิรับ 8 พ.ย. 64 10 15,000  ไม่น้อยกว่า 2.25 
T1-90407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 5 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T1-90409 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า  2.25 
T1-90431 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) ***  20 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T1-90437 วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) *** 5 25,000 ไม่น้อยกว่า  2.25 
T1-90447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ภาคปกติ) 15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

หมายเหตุ T1-90431 : สอบถามช่วงเวลาเรียนได้ที่เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 4117 – 4118 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

T1-90401, T1-90403 
T1-90407, T1-90447 
T1-90431, T1-90437 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

T1-90405, T1-90409 
 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 

 

 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

คณะศิลปศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี 

T1-90101 การท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T1-90102 การโรงแรม (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T1-90103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T1-90104 ภาษาไทยประยุกต์ (ภาคปกติ) 10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 
T1-90101, T1-90102 
T1-90103, T1-90104 

 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี  
T1-90601 เทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธรุกิจแฟช่ัน (ภาคปกติ)  

เริ่มเปดิรับ 1 ธ.ค. 64 
20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

T1-90602 ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ-ออกแบบแฟช่ัน (ภาคปกติ)  
เริ่มเปดิรับ 8 พ.ย. 64 

40 13,000 ไม่น้อยกว่า2.25 

T1-90603 ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ–ออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ  
(ภาคปกติ) เริม่เปิดรับ 8 พ.ย. 64 

20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

T1-90604 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ (ภาคปกติ)  
เริ่มเปดิรับ 8 พ.ย. 64 

20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

หมายเหตุ – T1-90604 ผู้สมัครต้องไม่มีความผดิปกติทางสายตา ตาไม่บอดสี 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T1-90601 
T1-90602 
T1-90603 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

T1-90604 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
รายละเอียดทีเ่ปิดรับสมคัร ตามขอ้ 1 และข้อ 2 ตาไม่บอดส ี

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

 

 

 
 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS รอบ 1 : Portfolio คือ แฟ้มสะสมงาน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี 

T1-90901 การออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 30 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T1-90902 การออกแบบบรรจภุัณฑ์และการพิมพ์ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) 5 ปี  
T1-90303 สถาปัตยกรรม (ภาคปกติ) เริ่มเปดิรับ 1 พ.ย. 64 15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 
T1-90901 
T1-90902 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
T1-90303 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ ากว่า 25 หน่วยกิต 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ TCAS 1 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ 

สถาบันอัญมณี เคร่ืองประดับไทย และการออกแบบ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ 
จ านวน

รับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 

GPAX 
(4 – 5 ภาคเรียน) 

 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4 ปี 
T1-970101 อัญมณรีังสรรค์ (ภาคปกติ) 20 18,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

 
T1-970101 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
 2. ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
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