
ก ำหนดกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

  2.1 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th และช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

        และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  2.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th 27 เม.ย. 66

  2.3 สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Line Call / Google meet / สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

       ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

        ***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีคณะท่ีสมัคร (รายละเอียดท้ายปฏิทิน)***

  2.4 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th  4 พ.ค. 66

  2.5 ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิผ่านเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com

       ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษาภายหลังไม่ได้

  2.6 สละสิทธ์ิ ช่วงท่ี 2 (ส าหรับยืนยันสิทธ์ิรอบท่ี 1 หรือ รอบท่ี 2) 6 พ.ค. 66

  2.7 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 2/ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th 9 พ.ค. 66

  2.8 ผู้ท่ีมีรายช่ือยืนยันสิทธ์ิ ตามข้อ 2.7 ให้ท าการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th

       และช าระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

  2.9 รายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ 18 พ.ค. 66

  2.10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  2.11 การทดสอบภาษาอังกฤษ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  2.12 เปิดภาคการศึกษา 1/2566   26 มิ.ย. 66

หมำยเหตุ :- ปฏิทินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม สอบถำม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6303, 6307, 6636, 6311

****หำกสำขำวิชำใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ต่ ำกว่ำ 15 คน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนหรือ

เลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสำขำท่ีใกล้เคียง****

      ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ในระบบ (TCAS)

รอบท่ี 2 Quota

30 เม.ย. 66

 4 - 5 พ.ค. 66

11 - 18 พ.ค 66

1 มี.ค. - 25 เม.ย. 66



*** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่คณะที่สมัคร (รายละเอียดดังนี)้ *** 

TCAS 2 :  Quota  
เนื้อหาใน E-mail ระบุดังนี้ 

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

คณะ/สถาบัน 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 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ ID Line : @593ildsv หรือคลิก https://lin.ee/VdWUn4k 
หรือโทรสอบถาม 02-665-3888 ต่อ 5235 , 8254 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที ่E-mail : ar.mct@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

mailto:boonriem.t@rmutp.ac.th
mailto:suphanun.p@rmutp.ac.th
mailto:erd.eng@rmutp.ac.th
mailto:sawitree.k@rmutp.ac.th


 

 

คณะ/สถาบัน รายละเอียด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย  
และการออกแบบ 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : waruncharee.t@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี 
T2-90501 เครื่องกล (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 
T2-90502 อุตสาหการ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 
T2-90503 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ภาคปกต)ิ 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                                รายละเอียด 

T2-90501 
T2-90502 
T2-90503 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบวัดแววความเป็นครู (ออนไลน์) 
4. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

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


 
 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ปี 
T2-90701 ออกแบบแฟชั่นผ้าและการจัดการสินค้า (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.75 
T2-90703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90704 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG)*** (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90705 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 4 ปี 
T2-90706 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 
T2-90707 เทคโนโลยีอาหาร (ภาคปกติ) 30 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
หมายเหตุ T3-90704 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความร่วมมือบริษัทการบินไทยฯ การเรียนการสอนจะเป็น 
                            การผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนภายในคณะ และการฝึกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ 

 
  เงื่อนไขเพิ่มเติม 

รหัสสาขา                                                  รายละเอียด 
T2-90701  
T2-90702  
T2-90703  
T2-90704 
T2-90705 
T2-90706 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

 
 

T2-90707 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

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


 
 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี 

T2-90899 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ)  
(เรียนรวมชั้นปีที ่1 เลือกวิชาเอกชั้นปีที ่2) 

100 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

      
 
 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                                     รายละเอียด 

T2-90899 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

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


 

 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota 

คณะบริหารธุรกิจ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี 
T2-90300 การบัญชี (ภาคปกติ) 90 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.75 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี 
T2-90301 การจัดการ (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 60 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90302 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ) 70 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

T2-90303 
นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
-กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ) 

20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

T2-90304 
นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) 

20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

T2-90305 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 10 35,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T2-90306 การตลาด (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 30 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90307 การเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90308 นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน (ภาคปกติ) 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90309 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 30 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 
T2-90310 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 

        เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                               รายละเอียด 
T2-90300 
T2-90301  
T2-90302 
T2-90303 
T2-90304 
 T2-90305 
T2-90306 
 T2-90307 
T2-90308 
 T2-90309 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

T2-90310 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 

TCAS รอบ 2  : Quota 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 
T2-90201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90202 วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90203 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T2-90204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 25 13,000 - 

 
 

       เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                                        รายละเอียด 
T2-90201 
T2-90202 
T2-90203 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

T2-90204 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
การศึกษาพ้ืนฐานสายสามัญ ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์  
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 
T2-90401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)  30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90402 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90403 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90404 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและระบบอัจฉริยะ (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)  10 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 10 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90409 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ภาคปกติ) 15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90431 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) *** 20 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90437 วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) *** 5 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
หมายเหตุ *** สอบถามช่วงเวลาเรียนได้ที่เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 4118 หรือ 4179 

 
 

       เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                          รายละเอียด 
T2-90401 
T2-90402 
T2-90403 
T2-90404 
T2-90407 
T2-90447 
T2-90431 
T2-90437 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า  
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต  
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

T2-90405 
T2-90409 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า  
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี  
T2-90101 การท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T2-90102 การโรงแรม (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T2-90103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ภาคปกติ) 20 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
T2-90104 ภาษาไทยประยุกต์ (ภาคปกติ) 10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 

            เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                          รายละเอียด 
T2-90101 
T2-90102 
T2-90103 
T2-90104 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (T1-90101 T1-90103 และT1-90104) 
4. สอบสัมภาษณ์ ห้องสอบ LA102 (T1-90102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี 
T2-90601 เทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น (ภาคปกติ)  15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90602 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90603 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ–ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
T2-90604 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

                หมายเหต ุT2-90604 : ผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี 
 
 

  เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                                       รายละเอียด 

T2-90601 
T2-90602 
T2-90603 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

3. สอบสัมภาษณ์ 

T2-90604 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ตาไม่บอดสี 

3. สอบสัมภาษณ์ออไลน์ 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี 
T2-90901 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
T2-90902 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี 
T2-90303 สถาปัตยกรรม (ภาคปกติ) 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

 
 

             เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                                           รายละเอียด 
T2-90901 
T2-90902 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

T2-90303 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 25 หน่วยกิต 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
TCAS รอบ 2  : Quota  

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4 ปี 
T2-970101 อัญมณีรังสรรค์ (ภาคปกติ) 15 18,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
 

            เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา                                                        รายละเอียด 

T2-970101 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
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