


2 
เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศกึษา 2566 
ลงวันท่ี 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

1. คณะ/สาขา/รอบรับ/จ านวนรับ 
    คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการธรุกจิอาหาร   

- รอบแฟ้มสะสมผลงาน  จ านวน 20 คน 
   - โควตา    จ านวน 20 คน 

- Admission  จ านวน 20 คน 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  
- รอบแฟ้มสะสมผลงาน  จ านวน 20 คน 

   - โควตา    จ านวน 30 คน 
- Admission  จ านวน 10 คน 

    คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
- รอบแฟ้มสะสมผลงาน  จ านวน 30 คน 

   - โควตา    จ านวน 20 คน 
- Admission  จ านวน 10 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการออกแบบดิจิทลัและเทคโนโลยี   
- รอบแฟ้มสะสมผลงาน  จ านวน 20 คน 

   - โควตา    จ านวน 10 คน 
- Admission  จ านวน 10 คน 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

คณะ/สาขา เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะบริหารธรุกจิ 

สาขาการจดัการธรุกิจอาหาร 

    

1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครทีแ่สดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ  
    ทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมที่มคีวามสอดคล้องกับสาขาทีส่มัคร 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 2.00 

3. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 

1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครทีแ่สดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ  
    ทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมที่มคีวามสอดคล้องกับสาขาทีส่มัคร 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 2.00 

3. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 

1. แฟ้มสะสมผลงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีหรือผลงานท่ีมีความเหมาะสม 
    และสอดคล้องกับสาขาที่สมัคร  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 2.00 

3. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

2. สาขาการออกแบบดิจิทัล 
    และเทคโนโลยี   

1. แฟ้มสะสมผลงานด้านการออกแบบศิลปะดิจิทัลและเทคโนโลยีหรือผลงาน 
    ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสาขาที่สมัคร 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 2.00 

3. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

/ 2.2 รอบโควตา... 
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2.2 รอบโควตา (Quota) 
ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษารอบโควตาจะไดร้ับทุนการศึกษาตลอดหลักสตูร 

คณะ/สาขา เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะบริหารธรุกจิ 

สาขาการจดัการธรุกิจอาหาร 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 3.00 
    (กรณีผู้สมคัรมผีลการเรียนเฉลีย่สะสม 2.75 – 2.99 สามารถสมัครเรียนได้   
        โดยต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม คือ ผลงานที่แสดงความสามารถด้านท่ี 
           เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องติดต่อเจ้าหน้าที ่
             เพื่อแนะน าวิธกีารสมัครเรียน 0-2280-0551 ต่อ 3297) 
2. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 3.00 

2. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
1. แฟ้มสะสมผลงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีหรือผลงานท่ีมีความเหมาะสม 
    และสอดคล้องกับสาขาที่สมัคร  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 3.00 

3. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

** สาขานี้รับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
ที่แสดงศักยภาพว่าสามารถเรยีนได้และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 ** 

2. สาขาการออกแบบดิจิทัล 
    และเทคโนโลยี   

1. แฟ้มสะสมผลงานด้านการออกแบบศิลปะดิจิทัลและเทคโนโลยีหรือผลงาน 
    ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสาขาที่สมัคร 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ขั้นต่ า 3.00 

3. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติ 
    ต่อวิชาชีพ 

 

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษารอบโควตาต้องก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ต้องมีคุณสมบัติ 
ท่ีก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี  
    รหัสสมัครเรียน 

31 เป็นบุตรของข้าราชบริพาร (ศึกษาที่สถานศึกษาใดก็ได้) 
32 ศึกษาในกลุ่มโรงเรียนท่ีรับสนับสนุนการด าเนินงานจากมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือโครงการ 
ตามพระราชด าริ 

33 ศึกษาในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคัดเลือก 
34 ศึกษาในโรงเรียนของจังหวัดต่อไปนี้ คือ นครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี 

สุพรรณบุรี 
35 ศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
36 เป็นผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 
/2.3 รอบ Admission… 



4 
เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศกึษา 2566 
ลงวันท่ี 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

2.3 รอบ Admission 
คณะ/สาขา เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะบริหารธรุกจิ 

สาขาการจดัการธรุกิจอาหาร 
 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.50 
2. ผลการทดสอบ TGAT ค่าน  าหนัก 30% 
    TGAT 91     (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)      คะแนนข้ันต่ า 30        
    TGAT 92     (การคิดอย่างมีเหตุผล)          คะแนนข้ันต่ า 30 
    TGAT 93     (สมรรถนะการท างาน)          คะแนนข้ันต่ า 30  
3. ผลการทดสอบ TPAT 3 ค่าน  าหนัก 40%   
    TPAT 3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์) คะแนนข้ันต่ า 30 
4. ผลการทดสอบ A-Level ค่าน  าหนัก 30% 
    A-Level 61  (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1)       คะแนนข้ันต่ า 30     
    A-Level 62  (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2)       คะแนนข้ันต่ า 30  
    A-Level 63  (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)         คะแนนข้ันต่ า 30     
    A-Level 82  (ภาษาอังกฤษ)                   คะแนนข้ันต่ า 20 

2. สาขาการออกแบบดิจิทัล 
    และเทคโนโลยี   

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.75 
2. ผลการทดสอบ TGAT ค่าน  าหนัก 30% 
    TGAT 91      (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)     คะแนนข้ันต่ า 30     
    TGAT 92      (การคิดอย่างมีเหตุผล)         คะแนนข้ันต่ า 30 
    TGAT 93      (สมรรถนะการท างาน)         คะแนนข้ันต่ า 30 
3. ผลการทดสอบ TPAT 21 ค่าน  าหนัก 40%  
    TPAT 21      (ทัศนศิลป์)                      คะแนนข้ันต่ า 30 
4. ผลการทดสอบ A-Level ค่าน  าหนัก 30% 
    A-Level 82   (ภาษาอังกฤษ)                 คะแนนข้ันต่ า 20 

 

 

 

 

 

 

/3. ปฏิทินการรับสมัคร… 
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3. ปฏิทินการรับสมัคร 
3.1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

รายการ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1. สมคัรออนไลน ์

 
เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน 

1.1 กรอกข้อมูลการสมัครเรียนผ่านเวบ็ไซตร์ับสมัครนักศึกษา 
      https://reg.cdti.ac.th 
1.2 ช าระเงินค่าสมัคร : พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครน าไปช าระเงิน 
      ที่ธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 
1.3 ส่งเอกสารการสมัครเรยีนเข้าเว็บไซตร์ับสมัคร 

14 ก.ย. 2565 -
4 ม.ค. 2566 

2. สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ 2.1 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ด้วยระบบออนไลน์ 
2.2 ผู้สมัครที่ด าเนินการข้อ 1.1-1.3 แล้วจะได้รับการติดต่อเพื่อ 
      แจ้งวิธกีารเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ทั้งนีส้ถาบันจะจัดสอบ 
      เป็นรอบตามวันท่ีสมัครเรียน 
(**ผู้สมัครต้องระบุหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ LINE ID ที่สามารถ
ติดต่อได้จริง กรณีที่ไม่สะดวกให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่

สามารถช่วยเหลือผู้สมัครเรื่องสอบสัมภาษณ์ **) 
2.3 เชิญผู้ปกครองผู้สมัครเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้สมัคร  
      และจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา 
      ของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th เมนู “ผลการคัดเลือก”  
      ทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป 

8 ต.ค. 2565 - 
7 ม.ค. 2566 

3. การสมัครและสอบถาม   
    เรื่องทุนการศึกษา 

 

3.1 หากผู้สมัครเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเขียนใบสมัคร   
      ขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาตั้งแต่วันท่ีสมัครเรยีน และ 
      ส่งเอกสารมาที่ sta@cdti.ac.th หรือ ทางไปรษณีย์  
      ที่ :  งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา 
            สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
            อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔)  
            ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา  
            แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐          
3.2 ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมสอบคัดเลือก                       
       (ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือก ใช้ห้องออนไลน์เดียวกัน) 
สอบถามข้อมูล 0-2280-0551 ต่อ 3305 LINE ID @636rdwiv 

14 ก.ย. 2565 - 
4 ม.ค. 2566 

4. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ 
    คัดเลือกที่ระบบ TCAS 

เว็บไซต์ TCAS  https://student.mytcas.com 7 ก.พ. 2566 

5. ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
    ที่ระบบ TCAS  

เว็บไซต์ TCAS  https://student.mytcas.com 7 - 8 ก.พ. 2566 

6. สถาบันประกาศรายชื่อ 
    ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

เว็บไซตร์ับสมัครนักศึกษาของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th  
 

11 ก.พ. 2566 

7. รายงานตัวกับสถาบัน เว็บไซตร์ับสมัครนักศึกษาของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th  
เมนู “ผลการคัดเลือก”  
7.1 บันทึกข้อมลูการรายงานตัว  7.2 ส่งเอกสารการรายงานตัว 

11 - 15 ก.พ. 
2566 

8. ช าระเงิน เมื่อรายงานตัวเรียบร้อย ผูส้มัครพมิพ์ใบแจ้งช าระเงินค่ารายงานตัว
และน าไปช าระเงินที่ธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 

วันสุดท้าย  
31 พ.ค. 2566 

/3.2 รอบโควตา… 



6 
เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศกึษา 2566 
ลงวันท่ี 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
3.2 รอบโควตา (Quota) 

รายการ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1. สมคัรออนไลน ์

 
    เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน 

1.1 กรอกข้อมูลการสมคัรเรียนผา่นเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา        
      https://reg.cdti.ac.th 
1.2 ช าระเงินค่าสมัคร : พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครน าไปช าระเงิน 
      ที่ธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 
1.3 ส่งเอกสารการสมัครเรยีนเข้าเว็บไซตร์ับสมัคร 

14 ก.ย. 2565 - 
29 มี.ค. 2566 

2. สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ 2.1 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ด้วยระบบออนไลน์ 
2.2 ผู้สมัครที่ด าเนินการข้อ 1.1-1.3 แล้วจะได้รับการติดต่อเพื่อ 
      แจ้งวิธีการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ทั้งนีส้ถาบันจะจัดสอบ 
      เป็นรอบตามวันท่ีสมัครเรียน 
(**ผู้สมัครต้องระบุหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ LINE ID ที่สามารถ
ติดต่อได้จริง กรณีทีไ่ม่สะดวกให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่

สามารถช่วยเหลือผู้สมัครเรื่องสอบสัมภาษณ์ **) 
2.3 เชญิผู้ปกครองผู้สมัครเข้าร่วมสอบสมัภาษณ์พร้อมผู้สมัคร  
      และจะแจ้งผลการสอบคดัเลอืกที่เว็บไซต์รบัสมคัรนักศึกษา 
      ของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th เมนู “ผลการคัดเลือก”  
      ทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป 

8 ต.ค. 2565 - 
1 เม.ย. 2566 

3. เรื่องทุนการศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบโควตา จะได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียน 
เต็มจ านวนตลอดเวลา 4 ปีการศึกษา หากมีผลการศึกษาเป็นไปตาม 
ที่สถาบันก าหนด ท้ังนี้หากผู้สมัครขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเขียน 
ใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาในส่วนของ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
หรือค่าหอพักได้ตั้งแต่วันท่ีสมัครเรียน  
สอบถามข้อมูล 0-2280-0551 ต่อ 3305 LINE ID @636rdwiv 

 

4. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ   
    คัดเลือกที่ระบบ TCAS 

เว็บไซต์ TCAS  https://student.mytcas.com 4 พ.ค. 2566 

5. ยืนยันสิทธิ ์
    เข้าศึกษาท่ีระบบ TCAS  

เว็บไซต์ TCAS  https://student.mytcas.com 4 - 5 พ.ค. 2566 

6. สถาบันประกาศรายชื่อ 
    ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

เว็บไซตร์ับสมัครนักศึกษาของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th  9 พ.ค. 2566 

7. รายงานตัวกับสถาบัน เว็บไซตร์ับสมัครนักศึกษาของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th  
เมนู “ผลการคัดเลือก”  
7.1 บันทึกข้อมลูการรายงานตัว 
7.2 ส่งเอกสารการรายงานตัว   

9 - 14 พ.ค. 
2566 

 
 
 
 
 
 

/3.3 รอบ Admission… 



7 
เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศกึษา 2566 
ลงวันท่ี 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
3.3 รอบ Admission 

รายการ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1. สมคัรเรียน  เว็บไซต์ TCAS https://student.mytcas.com 7 - 13 พ.ค. 

2566 
2. ประกาศผลการคดัเลือก    
    ครั้งท่ี 1  

เว็บไซต์ TCAS https://student.mytcas.com 20 พ.ค. 2566 

3. ประกาศผลการคดัเลือก      
    ครั้งท่ี 2  

เว็บไซต์ TCAS https://student.mytcas.com 26 พ.ค. 2566 

4. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  เว็บไซต์ TCAS https://student.mytcas.com 20 - 21 พ.ค. 
2566 

5. สถาบันประกาศรายชื่อ 
    ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th       
username : เลขประจ าตัวประชาชน  
Password  : เลขประจ าตัวประชาชน    
เมนู “ผลการคัดเลือก” 

21,27 พ.ค. 
2566 

6. รายงานตัวกับสถาบัน เว็บไซตร์ับสมัครนักศึกษาของสถาบัน https://reg.cdti.ac.th  
เมนู “ผลการคัดเลือก”  
6.1 บันทึกข้อมลูการรายงานตัว 
6.2 ส่งเอกสารการรายงานตัว 

22 - 31 พ.ค. 
2566 

7. ช าระเงิน เมื่อรายงานตัวเรียบร้อย ต้องพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่ารายงานตัว 
และไปช าระที่ธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 

22 - 31 พ.ค. 
2566 

8. เรื่องทุนการศึกษา หากผู้สมัครขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเขียนใบสมัครขอรับทุน
ช่วยเหลือการศึกษาในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือ  
ค่าหอพักได้ตั้งแต่วันทีส่มัครเรียน  
สอบถามข้อมูล 0-2280-0551 ต่อ 3305 LINE ID @636rdwiv  

- 

 
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เรื่องการสมัครเรียน  0-2280-0551 ต่อ 3295 3296 3297   
คณะบริหารธุรกิจ  0-2280-0551 ต่อ 3263  หรือ 08-6986-8844    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2280-0551 ต่อ 3245  หรือ 08-9872-2974    
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล  0-2121-3700 ต่อ 5001   
เรื่องทุนการศึกษา  0-2280-0551 ต่อ 3305 
เรื่องหอพักนักศึกษา  09-5158-1729 

 
 
 
 
 
 
 
 


