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ระเบียบการ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565  

 
 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน 
 รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน 
 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

 
 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัครเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 ส่วนที่ 2 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 

 
 

ระเบียบการสามารถใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
จ านวน 4 ศูนย ์ดังนี้ 

    

 1.  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 2.  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 3.  ศูนย์นนทบุร ี 4.  ศูนย์สุพรรณบุรี  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI 
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                                                                                                           หน้า 
ประกาศการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
ประจ าปีการศึกษา 2565  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 1.1 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปกีารศึกษา 2565 จ านวน 4 รอบ  
  รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 
  รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน 2 
  รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน 3 
  รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 4 
  1.2   สถานท่ีตั้งของศูนย์ทีจ่ัดการศึกษา 5 
  1.3   หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 6 
  1.4   การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 10 
  1.5   ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนยีมการศึกษา 11 
ส่วนที่ 2  จ านวนรับสมัคร คุณวุฒเิดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
 2.1   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 12
 2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร (หลักสูตร 4 ปี) 13 
 2.3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสตูร 4 ปี) 14 
 2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสตูร 4 ปี) 17 
 2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 - 5 ปี) 22 
 2.6 คณะศลิปศาสตร์ (หลักสตูร 4 ปี) 29 
ภาคผนวก 

 ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการสมัคร กรณไีมส่ามารถส่งผา่นระบบส่งเอกสารสมัครเรียนได้ 32 
 ทีอ่ยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนกัศึกษา 33 

กรณไีม่สามารถส่งผ่านระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได ้
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง  การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
_____________________ 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง 
(TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี               
หลักสูตร ๔ - ๕ ปี จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา จ านวน ๔ รอบ ตามปฏิทินและระเบียบการการคัดเลือกบุคคล            
เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัคร ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th หรือ           
สมัครที่มหาวิทยาลัย ในวันเวลาราชการ จ านวน ๓ รอบ ดังนี้ 
รอบที่ ๑  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่         
๑๕ มกราคม ๒๕๖๕  

รอบที่ ๒  โควตา (Quota) ใช้คะแนน ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียน            
ในเครอืข่าย และนักเรียนทั่วไปในโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ  รับสมัคร ระหว่างวนัที่ 
๑๖ มกราคม - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

รอบที่ ๔  รับตรงอิสระ (Direct Admission) รับสมัคร ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ และ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๒. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด าเนินการรับสมัคร ออนไลน์ผ่านระบบ TCAS              
ของ ทปอ. จ านวน ๑ รอบ ดังนี้ 
รอบที่ ๓  Admission ใช้คะแนน ส าหรับนักเรียนทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้สูงสุดไม่เกิน             

๑๐ อันดับ แบบเรียงล าดับ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด รับสมัคร ระหว่างวันที่ 
๒ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.           
ตามก าหนด และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จึงจะสามารถรายงานตัว                  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามประกาศก าหนด 

 ๔. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ ๓ คณะจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ทางโทรศัพท์ หรือ
ตรวจคุณสมบัติและให้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด  

 
๕.  นักเรียน… 
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 ๕. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ ๑ สิทธิ์ นักเรียนสามารถสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด          
แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับ              
การคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องท า 
ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้
สิทธิ์ใหม่ในระบบ TCAS ของ ทปอ. จะกระท าได้เพียง ๑ ครั้ง ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละรอบ 
หากสละสิทธิ์ครั้งที่ ๒ จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและการคัดเลือกในรอบถัดไปได้    
และการสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

 ๖. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนและช าระเงิน พร้อมส่ง
เอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศก าหนด  

 ๗. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ         
โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพโดยตรงจากบริษัท  ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้บริษัท             
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในห้องปฏิบัติการของบริษัท 

๘. เรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๙. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๑๐. สอบวัดแววความเป็นครู เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(๔ ปี) วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๑๑. วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๑๒.  กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ 

ผู้รายงานตัวฯ ต้องส่งมอบฉบับสมบูรณ์ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งหากผลการตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระ
ให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด 

 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล   บุรนิทร์วัฒนา) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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รายละเอียดการรับสมคัรเพื่อการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)   
 

  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 4 รอบ 
 
   สถานที่ตั้งของศูนยท์ี่จัดการศึกษา   
 
 หลักเกณฑ ์และวิธกีารสมคัรเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 
   การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
   ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ส่วนที่ 1 



1 
 

 

1 

)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 

ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6) 
รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

รายการ กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี
1.  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
    ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 
    พร้อม Portfolio ออนไลน์ 
 

1.  สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th 
2.  ช าระเงินค่าสมัครได้ที่ 
     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
     - ที่ท าการไปรษณีย์ ทกุแห่ง 
     - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3.  ส่งเอกสารการสมัครพร้อม Portfolio ออนไลน ์
    ผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียน  
 

ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 

2.  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. 
ผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ระหว่างวันที ่ 
9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 

3.  คัดเลือก  คณะคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร พร้อม Portfolio
และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระหว่างวันที ่17 - 21 มกราคม 2565 

4.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 

1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

5.  ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก 
    รูปแบบที ่1 เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ระหว่างวันที ่3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 

6.  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ระหว่างวันที ่7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 
7.  สละสทิธิ์เขา้ศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
     ช่วงที่ 1 

ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที ่1 สละสิทธิ์ วันพุธที ่9 กุมภาพันธ์ 2565 

8.  ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันพฤหัสบดีที ่10 กุมภาพันธ ์2565 
9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 

2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ ์2565 

10. รายงานตัวขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ 
     ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัว 
     ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาออนไลน ์
      

- รายงานตวัขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์  
  admissions.rmutsb.ac.th 
- ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตวัขึ้นทะเบียน 
 เป็นนักศึกษาออนไลน์ผ่านระบบส่งเอกสาร 
 ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
 

ระหว่างวันที ่21 - 25 กุมภาพันธ ์2565 

11.  เรียนปรับพื้นฐาน     นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี  ระหว่างวันที ่13 - 24 มิถุนายน 2565 
12.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ นักศึกษาใหม่ทกุคน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 

13.  สอบวัดแววความเป็นครู เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) 

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 - 11.00 น. 

14.  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตร ี วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 
 

หมายเหตุ 1.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศพัท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996 
 2.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2565 อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/check_status.php
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/applydoc
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/registrastudent
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ร่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 

ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6) 
รอบท่ี 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน 

รายการ กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี
1.  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ก่อนสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 15 เมษายน 2565 
2.  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
    ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 
    ออนไลน ์ 

1.  สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th 
2.  ช าระเงินค่าสมัครได้ที่ 
     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
     - ที่ท าการไปรษณีย์ ทกุแห่ง 
     - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3.  ส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ 
    ผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียน  
 

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 15 เมษายน 2565 

3.  คัดเลือก คณะคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร และผลคะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้จากระบบ TCAS ของ ทปอ.(GPAX 
5 ภาค GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชาของผู้สมัคร) และส่ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระหว่างวันที ่22 - 27 เมษายน 2565 

4.  ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก 
    รูปแบบที่ 2 เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 

5.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 

1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

6.  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ระหว่างวันที ่4 - 5 พฤษภาคม 2565 
7.  สละสทิธิ์เขา้ศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
     ช่วงที่ 2 

ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที ่1 หรือ รอบที่ 2
สละสิทธิ์ 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 

8.  ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 
9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 

2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 
วันพฤหัสบดีที ่12 พฤษภาคม 2565 

10. รายงานตัวขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ 
     ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัว 
     ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาออนไลน ์
      

- รายงานตวัขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์  
  admissions.rmutsb.ac.th 
- ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตวัขึ้นทะเบียน 
 เป็นนักศึกษาออนไลน์ผ่านระบบส่งเอกสาร 
 ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

ระหว่างวันที ่16 - 20 พฤษภาคม 2565 

11.  เรียนปรับพื้นฐาน     นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี  ระหว่างวันที ่13 - 24 มิถุนายน 2565 
12.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ นักศึกษาใหม่ทกุคน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 
13.  สอบวัดแววความเป็นครู เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) 
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 - 11.00 น. 
14.  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตร ี วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

หมายเหตุ 1.   ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ต้องสละสิทธิ์ก่อนการสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน หาก ทปอ. ตรวจสอบ 
  ภายหลังว่าท่านไม่ได้ด าเนินการตามแจ้ง มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระให้กับมหาวิทยาลัย 
 2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996 
 3.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/check_status.php
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/applydoc
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/registrastudent
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6) 

รอบท่ี 3 Admission ใช้คะแนน 

 

หมายเหตุ 1.  ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ต้องสละสิทธิ์ก่อนการสมัครรอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน และไม่สละสิทธิ์แล้ว  2 ครั้ง  
   หาก ทปอ. ตรวจสอบภายหลังว่าท่านไม่ได้ด าเนินการตามแจ้ง มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระให้กับมหาวิทยาลัยตุ 
 2.   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996 
 3.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

รายการ กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี
1.  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ก่อนสมัคร ระหว่างวันที ่2 - 10 พฤษภาคม 2565 
2.  สมัครผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  
    โดยเลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการสมัคร และ 
    เรียงล าดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมช าระเงิน  

1.  สมัครผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  
2.  ช าระเงินค่าสมัครที่หน่วยบริการ 
     ตามที ่ทปอ. ก าหนด 

ระหว่างวันที ่2 - 10 พฤษภาคม 2565 

3.  ทปอ. ประมวลผลจัดล าดับคร้ังที่ 1 ทปอ. ระหว่างวันที ่11 - 17 พฤษภาคม 2565 
4.  ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที ่3 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. วันพุธที ่18 พฤษภาคม 2565 

5.  ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ 
     เข้าศึกษา 

ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ระหว่างวันที ่18 - 19 พฤษภาคม 2565 

6.  ทปอ. ประมวลผลจัดล าดับคร้ังที่ 2 ทปอ. ระหว่างวันที ่20 - 23 พฤษภาคม 2565 

7.  ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที ่3 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 

8.  มหาวิทยาลยัดึงรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
    เข้าสอบสัมภาษณ ์

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 

9.  คัดเลือก  
 

คณะตรวจคุณสมบัติ และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระหว่างวันที ่25 - 27 พฤษภาคม 2565 

10.  ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      เขา้ระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันพุธที ่1 มิถุนายน 2565 

11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 

วันพฤหัสบดีที ่2 มิถุนายน 2565 

12. รายงานตัวขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ 
     ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัว 
     ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาออนไลน ์
      

- รายงานตวัขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์  
  admissions.rmutsb.ac.th 
- ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตวัขึ้นทะเบียน 
 เป็นนักศึกษาออนไลน์ผ่านระบบส่งเอกสาร 
 ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

ระหว่างวันที ่6 - 10 มิถุนายน 2565 

13.  เรียนปรับพื้นฐาน     นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี  ระหว่างวันที ่13 - 24 มิถุนายน 2565 
14.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ นักศึกษาใหม่ทกุคน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 
15.  สอบวัดแววความเป็นครู เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) 
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 - 11.00 น. 
16.  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตร ี วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 

http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
https://student.mytcas.com/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/check_status.php
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/registrastudent
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6)  

รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

 

หมายเหตุ 1.   ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ต้องสละสิทธิ์ก่อนการสมัครรอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) และไม่สละสิทธิ์แล้ว  
2 ครั้ง หาก ทปอ. ตรวจสอบภายหลังว่าท่านไม่ได้ด าเนินการตามแจ้ง มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระให้กับมหาวิทยาลัย 

 2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996 
 3.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 

รายการ กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี
1.  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ก่อนสมัคร ระหวา่งวันที ่25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 
2.  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
    ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร   
    ออนไลน ์ 

1.  สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th 
2.  ช าระเงินค่าสมัครได้ที่ 
     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
     - ที่ท าการไปรษณีย์ ทกุแห่ง 
     - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3.  ส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ 
     ผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียน  

ช่วงที่ 1 
ระหว่างวันที ่25 - 31 พฤษภาคม 2565 

ช่วงที่ 2 
ระหว่างวันที ่1 - 10 มิถุนายน 2565 

3.  การคัดเลือก  
คณะด าเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อผูผ้่าน 
การคัดเลือกให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ช่วงที่ 1 
ระหว่างวันที ่1 - 2 มิถุนายน 2565 

ช่วงที่ 2 
ระหว่างวันที ่13 - 14 มิถุนายน 2565 

4.  ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก 
    รูปแบบที่ 4 เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที ่6 มิถุนายน 2565 
ช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 

5.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4 

1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 
2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 

ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
ช่วงที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 

6.  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา รอบที ่4 
     ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 

7.  ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ช่วงที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 

ช่วงที่ 2 วันจันทร์ที ่20 มิถุนายน 2565 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา 1.  เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th 

2.  เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th 
วันอังคารที ่21 มิถุนายน 2565 

9.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ 
     ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัว 
     ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาออนไลน ์
      

- รายงานตวัขึ้นทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์  
  admissions.rmutsb.ac.th 
- ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตวัขึ้นทะเบียน 
 เป็นนักศึกษาออนไลน์ผ่านระบบส่งเอกสาร 
 ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
 

ระหว่างวันที ่22 - 24 มิถุนายน 2565 

10.  เรียนปรับพื้นฐาน     นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี  ตามที่คณะประกาศก าหนด 
11.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ นักศึกษาใหม่ทกุคน ระหวา่งวันที ่27 มิถนุายน - 1 กรกฎาคม 2565 
12.  สอบวัดแววความเป็นครู เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) 
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 - 11.00 น. 
13.  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตร ี วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 

http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
http://www.register.rmutsb.ac.th/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/check_status.php
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/applydoc
https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/registrastudent
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สถานที่ตั้งของศูนย์ที่จัดการศึกษา 
 
 
 

1.  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เลขที่ 60 หมู่ที ่3 ถนนสายเอเซีย  
  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   
  โทรศัพท์ 0 3570 9101 - 3 
  โทรสาร 0 3570 9105  

 
2.  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เลขที ่19 หมู่ที ่3 ถนนอู่ทอง ต าบลท่าวาสุกรี   
  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   
  โทรศัพท์ 0 3525 2392, 0 3532 4180 
  โทรสาร 0 3525 2393 

 
3.  ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่   
  อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
  โทรศัพท์ 0 2969 1370 - 73  
  โทรสาร 0 2525 2682 

     
4.  ศูนย์สุพรรณบุรี เลขที ่450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ต าบลย่านยาว 
  อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 
  โทรศัพท์ 0 3543 4004 
  โทรสาร 0 3543 4005 
 

www.rmutsb.ac.th 
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1.   วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในคุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา 
 2.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

2.4 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในระเบียบการฯ และกรอกรายละเอียด          
ตามความจริง ในกรณีที่ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือก 

 

3.   ก าหนดการรับสมัคร 
 3.1  มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัคร ดังนี้ 
  3.1.1  รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 
  3.1.2  รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 16 มกราคม - 15 เมษายน 2565 
  3.1.3  รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 
 3.2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร ดังนี้ 
  รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 2 - 10 พฤษภาคม 2565 
 

4.   เอกสารที่ใช้ในการสมัครกับมหาวิทยาลัย  
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน และรอบที่ 4 
รับตรงอิสระ (Direct Admission) ดังนี ้
 4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว 

จ านวน 1 รูป ลงลายมือช่ือ - นามสกุลผู้สมัครและวัน/เดือน/ปี ท่ีท าการสมัคร ในใบสมัคร 
 4.2 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิมที่ระบุค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม             

จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือ - นามสกุล) 
 4.3 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป (เขียนช่ือ - นามสกุลหลังรูปถ่าย) ส าหรับติดบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
 4.4 หลักฐานการช าระเงิน ส าหรับผู้สมัครที่ช าระเงินผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ถ่ายส าเนา           

เก็บไวเ้ป็นหลักฐานการสมัคร 
 4.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คือ เอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะสมัคร มีบรรยายความสนใจของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร               
1 หน้า รวมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ในการสมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 4.6 ส าเนาใบแสดงเกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรด้านต่าง ๆ ถ้ามี (รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือ - นามสกุล) 
 
5.   เอกสารที่ใช้ในการสมัครกับหน่วยงานกลาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
 การสมัคร รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน เป็นไปตามที่ ทปอ. ก าหนด 
 

หลักเกณฑ์ และวิธกีารสมัครเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
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6.   ข้อแนะน าส าหรับผู้สมัครในการสมัครกับมหาวิทยาลัย 
6.1  ศึกษาระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เข้าใจก่อนสมัคร 

ดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th 
6.2 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. เริ่มวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
6.3 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร  
6.4 ใบสมัคร 1 ใบ สามารถเลือกสมัครสาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยตรวจสอบรหัสสาขาวิชาที่ประสงค์เข้าศึกษา            

ต้องอยูใ่นคณะเดียวกัน และคุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษาตรงกัน ตามระเบียบการฯ ทีก่ าหนดไว ้
6.5 ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ต้องเป็นข้อมูลจริงทุกประการ              

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณวุฒิเดิมและคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
หรือตรวจพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 
1/2565 มหาวิทยาลัยถอดสิทธิ์หรือคัดช่ือออกโดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ในการเข้ารับการคัดเลือก 
และมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด 

6.6 พิมพ์ใบสมัครตามข้อ 6.3 และพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร (Pay in) 
6.7 น าใบสมัครและใบช าระเงินค่าสมัคร (Pay in) ไปช าระเงิน ณ จุดบริการรับช าระเงินท่ีก าหนด 
6.8 ส่งเอกสารการสมัครทางออนไลน ์ผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียน         โดยเลือกส่งศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1 

 

6.9   ตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่ าสมัคร หลังจากช าระเงินค่ าสมัครแล้ว 3 วันท าการ จากเว็บไซต์  
admissions.rmutsb.ac.th 

6.10  พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร จากเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐาน           
ในการสมัคร หรือการเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร พิมพ์ได้            
ถึงวันท่ีมีการคัดเลือกในแต่ละรอบ  

6.11 การคัดเลือกจะพิจารณาสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 1 ก่อน เมื่อไม่ได้รับการคัดเลือก จึงจะพิจารณาอันดับถัดไป  
6.12 ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 3 ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบออนไลน์ หรือ             

ไม่สอบสอบภาษณ์ โดยให้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6.13 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ตามก าหนด                

ของแต่ละรอบ และมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จึงจะสามารถรายงานตัว ช าระเงินขึ้นทะเบียน                
เป็นนักศึกษาตามประกาศก าหนด 

6.14 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับการคัดเลือก ในรอบถัดไป                   
จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่ งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบ TCAS ของ ทปอ.                        
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธ์ิใหม่ในระบบ TCAS ของ ทปอ.                      
จะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละรอบ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการสมัครและการคัดเลือกในรอบถัดไปได้ และการสละสิทธ์ินอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดไม่นับเป็น
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

6.15 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 
 
 
 
 
 

https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/applydoc
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7.   วิธีการและข้ันตอนการสมัครกับมหาวิทยาลัย  
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา admissions.rmutsb.ac.th          รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ดังนี ้
7.1.   ผู้สมัครศึกษาระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565                

ให้ เข้ า ใจ ลงทะเบียนใ ช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ.  และกรอกใบสมัครออนไลน์  ผ่ านเว็บไซต์  
admissions.rmutsb.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร 

7.2   พิมพ์ใบสมัครและใบช าระเงินค่าสมัคร (Pay in) น าไปช าระเงิน ณ จุดบริการรับช าระเงินท่ีก าหนด 
 

7.3 ส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ ผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียน         เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) หรือไฟล์               
เอกสาร (.pdf) หากพ้นก าหนดการรับสมัครแต่ละรอบ ถือว่าการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เป็นโมฆะ ดังนี ้
(1)   ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์  admissions.rmutsb.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย                 

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ลงลายมือช่ือ - นามสกุลผู้สมัครและวัน/เดือน/ปี ท่ีท าการสมัครในใบสมัคร 
(2)   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมที่ระบุค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม               

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดแต่ละรอบ จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือ - นามสกุล) 
(3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
(4) หลักฐานการช าระเงิน ส าหรับผู้สมัครที่ช าระเงินผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ถ่าย

ส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 
(5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คือ เอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วม

กิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะสมัคร มีบรรยายความสนใจ             
ของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร 1 หน้า รวมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ในการสมัครรอบที่ 1           
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(6) ส าเนาใบแสดงเกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรด้านต่าง ๆ ถ้ามี (รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือ ช่ือ - นามสกุล) 
หมายเหตุ:  หากไม่สามารถด าเนินการส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ ผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียนได้               

ให้ส่งผ่านหน่วยบริการส่งเอกสาร (ไปรษณีย์/Kerry Express/Flash Express/J&T Express ฯลฯ) 
โดยยึดวันที่ส่งเอกสารเป็นส าคัญ หรือส่งที่มหาวิทยาลัย ในวันเวลาราชการ หากพ้นก าหนด               
การรับสมัครแต่ละรอบ ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยรูปถ่ายให้ส่ง จ านวน 3 รูป พร้อมเขียน               
ช่ือ-นามสกุล หลังรูปถ่าย 

7.4 ตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ จากเว็บไซต์  
admissions.rmutsb.ac.th เมนูตรวจสอบสถานะ 

7.5 พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร จากเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐาน              
ในการสมัคร หรือการเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร พิมพ์ได้             
ถึงวันท่ีมีการคัดเลือกในแต่ละรอบ 
 
 
 
 

https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/applydoc
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
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8.   จุดบริการรับช าระเงินค่าสมัคร 
8.1 ผู้สมัครน าใบสมัครและใบช าระเงินค่าสมัคร (Pay in) ไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท ได้ที่จุดบริการ

รับช าระเงิน ดังนี้ 
-                      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ช่ือบัญชี มทรส. รับสมัครนักศึกษา
 เลขท่ีบัญชี 059-0-02121-2 สาขาพระนครศรีอยุธยา (คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10 บาท) 
-                           ที่ท าการไปรษณีย์ ทุกแห่ง ผ่านระบบ Pay@Post (1018) (คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10 บาท) 
-           เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาท่ัวประเทศ (คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10 บาท) 
 

-  ณ หน่วยรับสมัครแต่ละศูนย์ (ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) 
8.2 ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัคร ภายในก าหนดการรับสมัครแต่ละรอบ ตามเวลาการให้บริการของจุดบริการ           

รับช าระเงิน หากพ้นก าหนดการรับสมัครแต่ละรอบ ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
 

9.   สถานที่รับสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
 9.1   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขท่ี 60 หมู่ที ่3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา  
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

    โทรศัพท ์0 3570 9085, 08 1780 6996  
    โทรสาร 0 3570 9105 
 

 9.2   ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เลขท่ี 19 หมู่ที ่3 ถนนอู่ทอง ต าบลท่าวาสุกรี   
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   
   โทรศัพท์ 0 3532 4179  
   โทรสาร 0 3525 2393 
 

 9.3   ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เลขท่ี 217 ถนนนนทบุร ีต าบลสวนใหญ่   
  ศูนย์นนทบุร ี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000   
   โทรศัพท์ 0 2526 6467, 0 2969 1370 - 73 
   โทรสาร 0 2525 2682 
 

 9.4   ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  เลขที ่450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ต าบลย่านยาว 
  ศูนย์สุพรรณบรุ ี  อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี 72130  

   โทรศัพท์ 0 3543 4017, 0 3543 4004 ต่อ 120 
   โทรสาร 0 3543 4005 

 

10.  ตัวอย่างบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 
 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  
บัตรประจ าตัวผู้สมัคร ประจ าปีการศึกษา 2565 ประเภท TCAS  

 
 
 

 
         ลงชือ่.................................ผู้สมัคร 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 
 

รหัสประจ าตวัสอบ 653392310001 วิธีสมัคร อินเทอร์เน็ต 
ชื่อ-สกุล นายจงรกั  ภกัด ี  
เลือกอนัดับ 1 
เลือกอนัดับ 2 

339 การบัญชี รอบปกต ิ
340 การบัญชี รอบปกต ิ

 

- - - - 
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การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 

 
 
 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ                 
ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบ ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียน ช าระเงิน และส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์                  
ผ่านระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังน้ี 
1.  กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th           ตามก าหนด         

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแต่ละรอบ แล้วปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.1   เลือก “ตรวจสอบสถานะ” เพื่อเข้าระบบ 
 1.2   กรอกเลขประจ าตัวประชาชน เลือกปีการศึกษา “2565” และเลือก “ค้นหา” 
 1.3 เลือก “กรอกแบบฟอร์มรายงานตัว” เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ท าการบันทึก 
 1.4   พิมพ์แบบฟอร์มรายงานตัว และใบช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน (Pay in) 
 1.5 น าใบช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน (Pay in) ไปช าระเงินให้ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ในใบช าระเงิน ตามก าหนดการรายงานตัว          

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแต่ละรอบ ภายในเวลาการให้บริการของจุดบริการรับช าระเงิน ดังน้ี 
-                         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ชื่อบัญชี ค่าลงทะเบียน มทรส. เลขท่ีบัญชี              

059-0-02210-3 สาขาพระนครศรีอยุธยา (คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 10 บาท) 
-                      ท่ีท าการไปรษณีย์ ทุกแห่ง ผ่านระบบ Pay@Post (1017) (คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 10 บาท) 
-           เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาท่ัวประเทศ (คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 10 บาท) 
 

- ณ ศูนย์ท่ีได้รับคัดเลือก ในวันเวลาราชการ (ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม) 
2.  ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา           เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) หรือ

ไฟล์เอกสาร (.pdf) หากพ้นก าหนดแต่ละรอบ ถือว่า การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะ โดยส่งเอกสารขึ้นทะเบียน                   
เป็นนักศึกษา ดังน้ี 
2.1   ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 1 รูป และลงชื่อ - นามสกุล และวันท่ีในใบรายงานตัว 
2.2 หลักฐานช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน กรณีช าระเงินผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ถ่ายส าเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ)  
2.3 รูปถ่าย 1 น้ิว ของนักศึกษา จ านวน 1 รูป 
2.4 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ของนักศึกษา (เขียนส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ - นามสกุล จ านวน 1 ฉบับ) 
2.5   ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ถ้าชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการศึกษา (เขียนส าเนาถูกต้อง               

ลงลายมือชื่อ - นามสกุล จ านวน 1 ฉบับ) 
หมายเหตุ: หากส่งผ่านระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ได้ ให้ส่งผ่านหน่วยบริการส่งเอกสาร (ไปรษณีย์/Kerry 

Express/Flash Express/J&T Express ฯลฯ) โดยยึดวันท่ีส่งเอกสารเป็นส าคัญ หรือส่งท่ีมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ท่ีได้รับ
คัดเลือก ในวันเวลาราชการ ตามก าหนดแต่ละรอบ โดยเอกสารข้อ 2.3 ใช้จ านวน 3 รูป และข้อ 2.4 ใช้จ านวน 3 ฉบับ 

3.  กรณีเอกสารไม่ครบ ให้เขียนใบค าร้องท่ัวไป (สวท.01) ระบุ “เรียน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”             
“เรื่อง ขอผ่อนผันเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” พร้อมระบุรายละเอียดเอกสารท่ีขอผ่อนผัน และวันท่ีน าส่งเอกสาร                     
ให้มหาวิทยาลัย แนบส่งพร้อมเอกสารตามข้อ 2 

4.  กรณีเอกสารการศึกษาท่ีใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ ผู้รายงานตัวฯ ต้องส่งมอบฉบับสมบูรณ์
ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวันส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/256 5               
ซ่ึงหากผลการตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2565 มหาวิทยาลัยจะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายท้ังปวงท่ีช าระให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด 

หมายเหต:ุ  กรณีติดต่อท่ีมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โปรดแต่งกายชุดนักเรียนเดิม หรือชุดสุภาพ (ผู้ชาย ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาว            
ผ้าธรรมดาสีด า หรือสีกรมท่า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้น/ผู้หญิง ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงคลุมเข่า ผ้าธรรมดาสีด า             
หรือสีกรมท่า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้น) หรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม 

 

https://admissionsdoc.rmutsb.ac.th/registrastudent
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/check_status.php
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หมายเหต ุค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 
 
 
1.  ช าระผ่านจุดบริการรับช าระเงิน 

ค่าบ ารุงการศึกษา และ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

ทุกสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- ระบบสารสนเทศและ    
  นวัตกรรมดิจิทัล 

สาขาวิชา 
อื่น ๆ 

ทุกสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรม 

การบิน 

สาขาวิชา
อื่น ๆ 

การจัดการศึกษาภาคปกติ         
1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 7,150 1,750 
2.  ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย         
    2.1  ภาคการศึกษาที่ 1 9,000 9,000 9,000 8,000 9,000 11,000 26,830 8,000 
    2.2  ภาคการศึกษาที่ 2 9,000 9,000 9,000 8,000 9,000 11,000 26,830 8,000 
    2.3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 4,225 4,225 4,225 3,725 4,225 5,225 5,925 3,725 

 

 
2. ช าระโดยตรงที่มหาวิทยาลัย 

 2.1   ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน คนละ 600  บาท 
 2.2 ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการเข้าพัก หอพักนักศึกษา (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)   
  (1) อัตราค่าบ ารุงหอพัก (อัตราต่อ 1 ภาคการศึกษา) 

ประเภทห้องพัก 
ค่าบ ารุงหอพัก 

(ห้องละ) 
ค่าบ ารุงหอพัก (คนละ) 

ประเภท 1 คน ประเภท 1 คน ประเภท 1 คน ประเภท 1 คน 
ห้องปรับอากาศ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
ห้องพัดลม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

  (2) อัตราค่าธรรมเนียม 

ประเภทห้องพัก 
ค่าประกันความเสียหาย 

(คนละ) 
ค่าคีย์การ์ด 

(คนละ) 
ค่าไฟฟ้า (ตามมเิตอร์ใช้จรงิ) ค่าน้ าประปา (คนละ) 

ห้องปรับอากาศ 1,000 100 หน่วยละ 5 บาท (ตามมิเตอร์จริง) เหมาจ่าย คนละ 50 บาท ต่อเดือน 
ห้องพัดลม 1,000 100 หน่วยละ 5 บาท (ตามมิเตอร์จริง) เหมาจ่าย คนละ 50 บาท ต่อเดือน 

หมายเหตุ  1.  ส าหรับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานและต้องการพักในหอพักนักศึกษา ค่าบ ารุงหอพักอัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 10 วัน และสงวนสิทธิ์เฉพาะ
นักศึกษาหอพักเท่านั้น 
1.1  ห้องปรับอากาศ อัตราคนละ 900 บาท (เหมารวมค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาแล้ว) 
1.2  ห้องพัดลม อัตราคนละ 600 บาท (เหมารวมค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาแล้ว) 

2. ค่าประกันความเสียหายและค่าคีย์การ์ด ช าระครั้งแรกที่นักศึกษาย้ายเข้าพัก 
3. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ช าระเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากไม่ช าระเงินตามก าหนด ส านักงานหอพักจะท าการ            

ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพัก 
4. นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักครบ 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงหอพัก 1 ภาคฤดูร้อน หรือ 1 รอบ             

การฝึกงาน/ออกสหกิจ ทั้งนี้จะต้องไม่มียอดค้างช าระค่าบ ารุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
 

การติดต่อ  ส านักงานหอพักนักศึกษา: เปิดท าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน: 09 8910 1669   
 Facebook: หอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ  Page Facebook: หอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ – ศูนย์หันตรา 
 * หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรดติดต่อส านักงานหอพักนักศึกษาอีกครั้ง 
 

ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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จ านวนรับสมคัร คุณวฒุิเดมิและเกณฑ์คดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสตูร 4 ปี)  
 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลกัสูตร 4 ปี) 
 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 - 5 ป)ี 
 
 คณะศิลปศาสตร์ (หลกัสตูร 4 ป)ี 
 

ส่วนที่ 2 



 

 
 

 

 

1
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota) 
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒิ ม.6        
ศูนย์นนทบุรี   

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจาก 
    เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 5 
 

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.25 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 5 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 
   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

1 105 วิศวกรรมเครื่องกล  30 30 30 
2 123 วิศวกรรมไฟฟ้า  30 30 30 

ศูนย์สุพรรณบุรี      
1 116 วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 20 

2 118 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและโครงข่าย 

20 20 20 

3 120 วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 30 

4 146 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 20 20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค  
    2.25 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 5 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณ์ผา่นระบบออนไลน ์
    วนัศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 
    เวลา 09.00 – 12.00 น. 

20 

 

หมายเหตุ : 1.  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
       2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 

จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED)  

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กฬีาหรอื 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

 
1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กฬีาหรอื 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 PAT 2 
 

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ 
    สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   ข้อ 1 - 3 

 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ 
ให้ทราบ
ภายหลัง 

1 201 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
และอาหาร-เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

20 20 20 

2 203 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 20 20 20 
3 206 เทคโนโลยีการผลิตพืช 30 30 30 

4 210 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 

30 30 30 

5 212 สัตวศาสตร์ 30 30 30 

จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาติ 
GED)  

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 
 

 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.25 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ 
    สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   ข้อ 1 - 3 

 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ 
ให้ทราบ
ภายหลัง 

1 301 การจัดการ-การจัดการทัว่ไป 20 20 20 
2 336 การตลาด-การตลาดดิจิทัล 20 20 20 

3 348 
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

15 15 15 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี        

1 308 
การจัดการ-การจัดการส านกังาน
สมัยใหม่ 

15 15 15 

2 312 การตลาด-การตลาด 20 20 20 
3 315 การจัดการ-การจัดการทัว่ไป 30 30 30 

4 318 
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

30 30 30 

5 341 การตลาด-การตลาดดิจิทัล 20 20 20 

6 349 
การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

60 60 60 

 
หมายเหตุ :  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์นนทบุรี   

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED)  

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 
 

 
1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.25 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ 
    สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   ข้อ 1 - 3 

 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ 
ให้ทราบ
ภายหลัง 

1 316 การจัดการ-การจัดการทัว่ไป 60 60 60 

2 333 
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

30 30 30 

ศูนย์สุพรรณบุรี       

1 323 การจัดการ-การจัดการทัว่ไป 60 60 60 

2 325 การตลาด-การตลาด 20 20 20 

3 329 
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

25 25 25 

4 342 
การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

60 60 60 

 
หมายเหตุ :  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรบญัชบีัณฑติ (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒิ ม.6 หรือเทยีบเท่า        

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือเทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิGED) 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

 
1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 
 

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.25 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ 
    สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   ข้อ 1 - 3 

 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ 
ให้ทราบ
ภายหลัง 

1 304 การบัญช ี 20 20 20 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี       

1 338 การบัญช ี 90 90 90 

ศูนย์นนทบุรี       

1 340 การบัญช ี 30 30 30 

ศูนย์สุพรรณบุรี       

1 339 การบัญช ี 30 30 30 

 
หมายเหตุ :  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา            

1 411 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ    
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ    
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 PAT 2 
 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศให้
ทราบ

ภายหลัง 

2 435 
นวัตกรรมและการจัดการ
ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 

- 20 10 

3 415 วิทยาการคอมพวิเตอร์ 20 20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

20 

 
หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 



 

 
 

 

 

1
8 

18 

จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์นนทบุรี            

1 405 วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ    
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  
   โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของ 
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 
1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ    
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 PAT 2 
 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

20 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 414 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 

 
หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 



 

 
 

 

 

1
9 

19 

จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์นนทบุรี            

3 425 นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 

ม.6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หรือเทียบเท่า
(กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถ 
   พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ 
   เอกสารบรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชานี้ 

12 
1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ    
   ความสามารถ 
   พิเศษ 2.00 ขึน้ไป 
3. ใช้คะแนน GAT 
    PAT 1 PAT 2 
 

6 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

5 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

4 426 วิทยาการการจัดการข้อมูล 

ม.6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หรือเทียบเท่า
(กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถ 
   พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
  บรรยายความสนใจ 
  ของสาขาวิชา 
  วิทยาการการจัดการข้อมูล 
  ที่สมัคร 

20 20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค  
    2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 16.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

 
หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รับวุฒ ิม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์สุพรรณบุรี            

1 408 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หรือเทียบเท่า
(กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 1 PAT 2 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 436 
นวัตกรรมและ 
การจัดการข้อมูล
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

- 20 10 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทา่        
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

1 420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ม.6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หรือเทียบเท่า
(กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

20 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 1 PAT 2 

15 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

5 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 432 
นวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- 20 20 

 

หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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21 

จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิมที่รบัเขา้

ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทา่        
ศูนย์นนทบุรี          

1 433 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

- - 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
   PAT 1 PAT 2 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

20 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

ศูนย์สุพรรณบุร ี          

1 427 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

20 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรือ 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
   PAT 1 PAT 2 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือผ่านสือ่ออนไลน ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

10 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 434 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ - 20 20 

 

หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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2 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 

 

 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota) 
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รบัวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์นนทบุรี            

1 501 สถาปัตยกรรม 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของสาขาวิชา 
   ที่เลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  

     2.00 ขึน้ไป 
3. ใช้คะแนน GAT PAT 4 

10 1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 4 
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ 
    สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   ข้อ 1 - 3 

16 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทา่       
ศูนย์นนทบุรี           

1 525 ภูมิสถาปัตยกรรม 

ม.6 ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยมีบรรยาย 
   ความสนใจของสาขาวิชา 
   ที่เลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  

     2.00 ขึน้ไป 
3. ใช้คะแนน GAT PAT 4 

10 10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

 

หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชานั้น 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6        
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

1 528 วิศวกรรมการผลิต* 

ม.6 ตามหลักสูตร 
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 
    พิเศษ 2.00 ขึน้ไป 

3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

15 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 529 
วิศวกรรม 
เครื่องกล-วิศวกรรม 
ระบบราง 

ม.6 ตามหลักสูตร 
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชาและแนวทาง 
   การประกอบอาชีพ 

20 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.25 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 
    พิเศษ 2.00 ขึน้ไป 

3. ใช้คะแนน GAT 
   PAT 2 PAT 3 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
   หรือรูปแบบสื่อออนไลน ์
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

    เวลา 09.00 – 12.00 น. 

20 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

 

หมายเหตุ :  1. สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
 2.  *สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร จึงไม่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ี

 

 

 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6        
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา         

3 530 วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รวมกันอยา่งน้อย  
12 หน่วยกิต  
กศน. หลักสูตรนานาชาติ 
GED ไม่รับรอบที่ 3) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.75 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

15 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.75 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 
    พิเศษ 2.00 ขึน้ไป 

3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

ศูนย์นนทบุรี          

1 518 วิศวกรรมอุตสาหการ 

ม.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า (กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 1.80 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    1.50 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

30 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 1.80 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 
    พิเศษ 1.50 ขึ้นไป 

3. ใช้คะแนน GAT  
   PAT 2 PAT 3 

30 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 1.80 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

30 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

หมายเหตุ :  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ี

 

 
 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) รอบที่ 2 โควตา (Quota) 
ใช้คะแนน รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 

(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6        
ศูนย์นนทบุรี          

2 519 
วิศวกรรม 
เครื่องกล-วิศวกรรม 
เครื่องกล 

ม.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า (กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรอืความสามารถ 
   พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

30 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กีฬาหรอื 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
   PAT 2 PAT 3 

30 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค  
    2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

30 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

3 520 วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
(เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รวมกันอยา่งน้อย  
12 หน่วยกิต 
กศน. หลักสูตรนานาชาติ 
GED ไม่รับรอบที่ 3) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจ 
   ของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

15 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค  
    2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

    เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชานั้น 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ี

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6        
ศูนย์นนทบุรี          

4 521 วิศวกรรมโยธา 

ม.6 ตามหลักสูตร
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

5 522 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
และอิเล็กทรอนิกส ์

ม.6 ตามหลักสูตร
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

30 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

30 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

30 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชานั้น 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6        
ศูนย์นนทบุรี          

6 526 
วิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์* 

ม.6 ตามหลักสูตร
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กฬีาหรอืความสามารถ 
   พิเศษ 2.00 ขึน้ไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   วิชาการ/กฬีาหรอื 
   ความสามารถพิเศษ  
   2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.00 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

7 527 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ม.6 ตามหลักสูตร
ของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.20 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.20 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.20 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
  วันพฤหัสบดีที่  
  26 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

หมายเหตุ :  1.  สาขาวิชาใด มีนกัศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชานั้น 
 2.  *สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร จึงไม่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รบัวุฒิ ม.6        
ศูนย์สุพรรณบุรี            

1 510 วิศวกรรมโยธา 

ม.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า (กศน. หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 515 วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
(เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รวมกันอยา่งน้อย  
12 หน่วยกิต 
กศน. หลักสูตรนานาชาติ GED 
ไม่รับรอบที่ 3) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.00 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 1 หน้า ในเลม่ 

10 

1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.00 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT  
    PAT 2 PAT 3 

10 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT PAT 2 PAT 3 
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
  วันศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

10 
คัดเลือกจาก

เอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

 

หมายเหตุ :  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า        

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา            

1 601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ม.6 ทกุกลุม่สาระ 
การเรียนรู้ หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตร
นานาชาติ GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.25 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของ 
   สาขาวชิาทีเ่ลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.25 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT  
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ    
   สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

20 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 612 การท่องเท่ียว 20 20 20 
3 613 การโรงแรม 20 20 20 
4 618 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 20 20 20 

5 621 
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
และอาชีพ* 

20 20 20 

 
หมายเหตุ :  1.  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 

 2.  *สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ จะเปิดระบบรับสมัครนักศึกษา ประมาณเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า        

ศูนย์นนทบุรี          

1 605 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ม.6 ทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ 
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.25 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของ 
   สาขาวชิาทีเ่ลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.25 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT  
3. จัดเรียงคะแนน 
   จากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับ 
    สาขาวิชาที่เลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

20 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 619 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 20 20 20 

3 620 
การท่องเท่ียวและการบรกิาร 
เชิงนวัตกรรม 

20 20 20 

4 622 
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
และอาชีพ* 

20 20 20 

 

หมายเหตุ :  1.  สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
 2.  *สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ จะเปิดระบบรับสมัครนักศึกษา ประมาณเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
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จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมและเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)            
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ี

 

 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ 
รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
วุฒิเดิม 

ที่รับเขา้ศึกษา 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
ใช้คะแนน 

รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน  
รอบที่ 4 รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ เกณฑ์คัดเลือก จ านวนรับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า        
ศูนย์สุพรรณบุร ี          

1 606 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ม.6 ทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

1. คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถพิเศษ  
    2.25 ขึ้นไป 

3. แฟ้มสะสมผลงาน โดยม ี
   บรรยายความสนใจของ 
   สาขาวชิาทีเ่ลือกสมัคร  
   1 หน้า ในเล่ม 

20 
1. คัดเลือกจาก 
   เอกสารการสมัคร 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   4 หรือ 5 ภาค 
   - วิชาการ 2.50 ขึ้นไป 
  - กฬีา/ความสามารถ 

     พิเศษ 2.25 ขึ้นไป 
3. ใช้คะแนน GAT 

20 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม  
   6 ภาค 2.50 ขึ้นไป 
2. ใช้คะแนน GAT  
3. จัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
    และคัดเลือกตามล าดับสาขาวิชา 
   ทีเ่ลือกสมัคร 
4. ยกเลิกสอบสัมภาษณ ์
   โดยตรวจคุณสมบัติและ 
   ให้ผ่านการคัดเลือก 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 1 - 3 

20 

คัดเลือกจาก
เอกสาร 

การสมัคร 

ประกาศ
ให้ทราบ
ภายหลัง 

2 614 การท่องเท่ียว 

ม.6 ทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ หรอื
เทียบเท่า (กศน. 
หลักสูตรนานาชาต ิ
GED) 

20 20 20 

 
หมายเหตุ : สาขาวิชาใด มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถึง 15 คน อาจงดเปิดสอนสาขาวิชาน้ัน 
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ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการสมัคร กรณีไม่สามารถส่งผ่านระบบส่งเอกสารสมัครเรียนได้ 
ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรอียุธยา หันตรา 

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรอียุธยา หันตรา 
กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

เลขท่ี 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย  
ต าบลหันตรา   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
เลขท่ี 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย  
ต าบลหันตรา   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรอียุธยา วาสุกรี 

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรอียุธยา วาสุกรี 
กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี  
เลขท่ี 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง  
ต าบลท่าวาสุกรี   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี  
เลขท่ี 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง  
ต าบลท่าวาสุกรี   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์นนทบุร ี    
เลขท่ี 217 ถนนนนทบุร ี 
ต าบลสวนใหญ่   
อ าเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุรี 11000 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
ศูนย์นนทบุร ี    
เลขท่ี 217 ถนนนนทบุร ี
ต าบลสวนใหญ่   
อ าเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุรี 11000 

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์สุพรรณบรุ ี
เลขท่ี 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบรุี - ชัยนาท 
ต าบลยา่นยาว  
อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี72130 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
ศูนย์สุพรรณบรุ ี
เลขท่ี 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบรุี - ชัยนาท 
ต าบลยา่นยาว  
อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี72130 
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ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรณีไม่สามารถส่งผ่านระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ 
ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

เลขท่ี 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย  
ต าบลหันตรา   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
เลขท่ี 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย  
ต าบลหันตรา   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี
กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี  
เลขท่ี 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง  
ต าบลท่าวาสุกรี   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี  
เลขท่ี 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง  
ต าบลท่าวาสุกรี   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์นนทบุรี 

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์นนทบุรี 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์นนทบุร ี    
เลขท่ี 217 ถนนนนทบุร ี
ต าบลสวนใหญ่   
อ าเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุรี 11000 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์นนทบุร ี    
เลขท่ี 217 ถนนนนทบุร ี
ต าบลสวนใหญ่   
อ าเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุรี 11000 

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์สุพรรณบรุี 

ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์สุพรรณบรุี 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์สุพรรณบรุ ี
เลขท่ี 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบรุี - ชัยนาท 
ต าบลยา่นยาว  
อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี72130 

กรุณาส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์สุพรรณบรุ ี
เลขท่ี 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบรุี - ชัยนาท 
ต าบลยา่นยาว  
อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี72130 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส  กลับนวล 
2. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม 
3. อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว 
4. นางสาวชนิดาภา  สุขสมกลิ่น 
5. นายณัฐพล  จงสมจิตต์ 
6. นางสาวภาวิตา  ผสมทรัพย์ 
7. นางสาววรางคณา  จรุณศร ี
8. นางสาวสิริณัฐ  วัฒน์ศรี 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
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