
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) 
ประจําปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กําหนดการ วัน / เดือน / ปี 
รับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์

http://rmutp.ac.th  
หรือ  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

หรือสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะ 

 
23 ส.ค. 59 – 15 ต.ค. 59 

ชําระค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ทุกสาขา 

(จํานวน 300 บาท) 

23 ส.ค. 59 – 15 ต.ค. 59 

สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร 22 ต.ค. 59 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://rmutp.ac.th  

หรือ  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 
31 ต.ค. 59 

ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผา่นเว็บไซต์ 1 – 13 พ.ย. 59 

ข้ึนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม ่(โควตา) 14 – 15 พ.ย. 59 

ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ปฐมนิเทศ   จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

เปิดภาคการศึกษา 1/ 2560 26 มิถุนายน 2560 

หมายเหตุ   ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที ่ 
                  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 

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


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปรญิญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
การโรงแรม 
 

 
ปกติ 

 

 
3.00 

 
ม. 6  ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 

การท่องเท่ียว 
 

ปกติ 
 

2.50 ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 

ปกติ 
 

3.00 ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)ี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
ปกติ 

 

 
2.50 

 
ม.6  วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ  
ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ ปวช.ทางด้าน 
คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า  

วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ปกติ 
 

2.50 ม. 6  วิทย์–คณิต 

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

ปกติ 
 

2.50 ม. 6  วิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
สมทบ 

 
2.50 

  
ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาโดยการเทียบโอน 
หน่วยกิต จากหลักสูตร 4 ปี 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ย

สะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)ี 
สาขาวิชาการตลาด 
     การตลาด-การบริหารการตลาด 
     การตลาด-การสื่อสารการตลาด      

 
 

ปกติ 
ปกติ 

 
 

2.50  

 
  
ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

สาขาวิชาการจัดการ 
     การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 
     การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
     การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

 
ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 

 
  

2.50 
 

  
 
ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

     ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 
 

ปกติ 
 

 
 2.50 

  

 
ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 



หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ย

สะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)ี 
การเงิน 

 
ปกติ 

 

 
2.50 

 
ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

ปกติ 2.50 ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

สมทบ 2.50 ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

บัญชีบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 
การบัญชี 
 

 
ปกติ 

 

 
3.00 

 
ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 

การบัญชี 
     การบัญชี-การบัญชีบริหาร 
     การบัญชี-การสอบบัญชี 
     การบัญชี-การบัญชีการเงิน 
     การบัญชี-การบัญชีบริหาร 
     การบัญชี-การบัญชีการเงิน 

 
 

ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 

สมทบ (เสาร-์อาทิตย์) 
สมทบ (เสาร-์อาทิตย์) 

 
 
  

3.00 
 

 
 
 
ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี 



หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน) 

การตลาด 
     การบริหารการตลาด 

 
 

ปกติ 

 
 

2.50 

 
 
ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

การจัดการ 
     การจัดการท่ัวไป 
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 
ปกติ 
ปกติ 

 
2.50 

  

 
ปวส.  บริหารธุรกิจทุกสาขา 

ระบบสารสนเทศ 
     ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์ 
     ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
ปกติ 

สมทบ 

 
2.50 

  

 
ปวส.  บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

 
ปกติ 

สมทบ 

 
2.75 

 
ม. 6 วิทย์ – คณิต 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 
สมทบ 

2.75 ม. 6 วิทย์ – คณิต 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ปกติ 
สมทบ 

2.75 ม. 6 วิทย์ – คณิต 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ 
 

2.75  ม. 6 วิทย์ – คณิต 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ปกติ 
 

2.50  ม. 6 วิทย์ – คณิต (ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์+ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 



หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค เกรดเฉลี่ยสะสม วุฒิที่รับเข้าศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
 

 
ปกติ 
สมทบ 

 
2.75  ขึ้นไป 

  
ม. 6 วิทย์-คณิต (ต้องเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ – วทิยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

วิศวกรรมการโยธา ปกติ 
พิเศษ 

2.75  ขึ้นไป  ม. 6 วิทย์ – คณิต 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
 

ปกติ 
 

2.50  ขึ้นไป ม. 6 ทุกแผนการเรยีน (ต้องเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ – 
วิทยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต) 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
วิศวกรรมการผลิตแม่พิมพ์เครื่องประดับ 
 

 
ปกติ 

 
 2.50  ขึ้นไป 

  
ม. 6 ทุกแผนการเรยีน 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

 
ปกติ 

 
2.50 ขึ้นไป 

 
ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 
 
 



หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

 
สมทบ 

 
2.75 

  
ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ 
ช่างเกษตร ช่างเคร่ืองกล ช่างเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ 
(คุณวุฒิ ปวช. มาจากช่างยนต์) หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการเทียบโอน
ผลการเรียน 

วิศวกรรมไฟฟ้า สมทบ 2.75 ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองมือ
วัดหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ปกติ 
  

2.75 ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิชาช่างโลหะ ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น 
ช่างเคร่ืองมือกล ช่างเคร่ืองกล ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโลหะ 
ช่าง Tool and Die ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างท่อและประสาน ช่าง
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ ช่างเทคนิคการผลิต  
หรือเทียบเท่า 

 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสตูร 5 ป)ี 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
 

ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 

 
 
 

2.50 

 
 
ม.6  วิทย์ – คณิต/ศิลป์-ค านวณ  
ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
ปกติ 
ปกติ 

 
2.50 

 
ม.6  วิทย์ – คณิต 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า 

  



หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 2 ปี ต่อเนือ่ง) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
 
     -  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
      

 
 

ปกติ 
 
 

ปกติ 
 

 
 

2.50 
 
 

2.50 

 
 
ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต์ 
ช่างเคร่ืองจักกรหนัก ช่างเครื่องกลการเกษตร 
หรือเทียบเท่า 
ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างกล 
โรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างกลเรือ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างเขียนแบบ
เคร่ืองกล ช่างเครื่องมือกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่าง
เทคนิคการผลติ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต 
และช่างโลหะวิทยา หรือ 
เทียบเท่า 

 

 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม  
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
เทคโนโลยีเส้ือผ้า 
 

 
ปกติ 

 

 
ม.6     2.25
ปวช.   2.50 

 
ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า 
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 

ปกติ 
 

ม.6     2.50 
ปวช.   2.50 

 ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า 
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 
 

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
 

ปกติ 
 

ม.6     2.25 
ปวช.   2.50 

 ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า 
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปกติ 
 

ม.6     2.25 
ปวช.   2.50 

 ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า 
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม  
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น 

 
ปกติ 

 
2.50 

ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

อาหารและโภชนาการ 
 

ปกติ 
 

2.75 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
 

ปกติ 
 

2.75 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชางานธุรกิจบริการ 
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
(โครงการความร่วมมือทางการศึกษาฝ่ายครัวการบิน
ไทย บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) 

ปกติ 
 

2.75 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชางานธุรกิจบริการ 
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปกติ 2.50 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. ทุกสาขาวิชา 



หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 
(โควตาคณะ) วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
ปกติ 

 
2.50 

 
ม.6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต เท่านั้น 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
 

ปกติ 
 

2.50 
 
ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
อาหารและโภชนาการ (สมัครที่คณะเท่านั้น) 

 
ปกติ 

 
2.75 

 
ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม  
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

 
ปกติ 

 

 
2.50 

 
ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตานักกีฬา) ปกติ 2.20 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตากิจกรรม) ปกติ 2.20 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 

 

 



 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม  
(โควตาคณะ) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

 
ปกติ 

 

 
2.50 

 
ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน 

การออกบรรจุภัณฑ์ 
 

ปกติ 
 

2.50 ม. 6  ทุกแผนการเรียน  
ปวช. สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
สถาปัตยกรรม 
 

 
ปกติ 

 

 
2.60 

 
ม. 6  วิทย์ – คณิต 

 


