






 ก ำหนดกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

 รับสมัคร เว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th

 และช ำระเงินผ่ำนธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส

 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ เว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 24 กุมภำพันธ์ 2566

 สอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำง Line Call / Google meet / สัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์/คณะ/สถำบัน

 ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป

***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสำรให้เจ้ำหน้ำท่ีคณะท่ีสมัคร (รำยละเอียดท้ำยปฏิทิน)***

 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อ  เว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th  3 มีนำคม 2566

 รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th  และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  3 - 8 มีนำคม 2566

 รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์  8 มีนำคม 2566

 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

 กำรทดสอบภำษำอังกฤษ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

 เปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1/2566  26 มิถุนำยน 2566

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

****หำกสำขำวิชำใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ต่ ำกว่ำ 15 คน (ภำคปกติ) มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิในเปิดกำรเรียนกำรสอนหรือ

มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปิดกำรเรียนกำรสอนหรือเลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสำขำท่ีใกล้เคียง**

ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี (โควตำ รอบท่ี 2)
ส ำหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิกำรศึกษำ ปวช. - ปวส. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

28 ธันวำคม - 22 กุมภำพันธ์ 2566

25 กุมภำพันธ์ 2566

**กำรทดสอบภำษำอังกฤษ หลักสูตร 4-5 ปี

เลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสำขำท่ีใกล้เคียง**

        

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ



       *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่คณะที่สมัคร (รายละเอียดดังนี้) *** 

 
เนื้อหาใน E-mail ระบุดังนี้ 

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

 
คณะ/สถาบัน รายละเอียด 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  

 

 

 

 

ที่ E-mail : wandee.k@rmutp.ac.th หรือโทรสอบถามคุณวันดี แก้วเหล็ก  
เบอร์โทรศัพท์ 092-4441716 หรือ Add Line ตามเบอร์โทรศัพท์ 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ ID Line : @593ildsv หรือคลิก https://lin.ee/VdWUn4k 
หรือโทรสอบถาม 02-665-3888 ต่อ 5235 , 8254 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ภายในเวลา 15.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

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


คณะ/สถาบัน รายละเอียด 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า)  และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th   
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 
ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จ านวน 10 หน้า) และไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

mailto:sawitree.k@rmutp.ac.th
mailto:thanun.s@rmutp.ac.th


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 
ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2566 

(บาท/คน/ปี) 
หมายเหตุ 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
เครื่องกล 5 

บกพร่องทางการได้ยิน 26,000 

 
ใส่เครื่องช่วยฟัง 
และสามารถโต้ตอบได้รู้เรื่อง 

อุตสาหการ 5 
คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

5 

 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

เครื่องกล 
อุตสาหการ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.30 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.30 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 

รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี ้
ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  
ช่างไฟฟ้ากำลัง   ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
ช่างก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม   สำรวจ   
ช่างเขียนแบบเครื่องกล   ช่างซ่อมบำรุง  ช่างพิมพช์่างขึ้นรูปพลาสติก  
เทคนิคแว่นตาและเลนส์  ช่างต่อเรือ  ชา่งโทรคมนาคม  
โยธา  อุตสาหกรรมยาง   เมคคาทรอนิกส์  
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยฟีอกหนัง ช่างเคร่ืองทำความเย็นและปรับอากาศ   
ช่างเคร่ืองมือวัดและควบคุม      ช่างซ่อมบำรุงเรือ                 เครื่องกลเกษตร 

5. สอบวัดความเป็นครู 
6. สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 



เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

คอมพิวเตอรแ์ละ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.30 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 2.30 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.30 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 
5. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสม  

ไม่น้อยกว่า 2.30 หรือ 
6. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 2.30 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี้  ช่างไฟฟ้ากำลัง                   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    

                                              ช่างโทรคมนาคม                 ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
                                                   ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประเภทวิชาศิลปกรรม                         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                                                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์ 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 5 และข้อ 6 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์              สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   

                                    สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   
                                    สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์             
                                                                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอมิเนชั่น 
7. สอบวัดความเป็นครู 
8. สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 

เกรดเฉลี่ย
สะสมไม่น้อย
กว่า ๕ ภาค
การศึกษา 

ประเภทความ
พิการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2566 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
ออกแบบแฟชั่น 
และการจัดการสินค้า 

2 2.50 
บกพร่อง

ทางการได้ยิน 
26,000 

สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในชีวิตประจำวัน 

อาหารและโภชนาการ 2 2.75 
บกพร่อง

ทางการได้ยิน 
26,000 

สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในชีวิตประจำวัน 

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 1 2.50 
บกพร่อง

ทางการได้ยิน 
26,000 

สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในชีวิตประจำวัน 

คหกรรมศาสตร์ 1 2.50 
บกพร่อง

ทางการได้ยิน 
26,000 

สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในชีวิตประจำวัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  

เทคโนโลยีอาหาร 2 2.50 
บกพร่อง

ทางการได้ยิน 
26,000 

สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในชีวิตประจำวัน 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 
ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 
อาหารและโภชนาการ 
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
คหกรรมศาสตร์ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    ประเภทวิชาศิลปกรรม      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
ประเภทวิชาคหกรรม          ประเภทวิชาเกษตรกรรม    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
3. สอบสัมภาษณ์ 

ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 
อาหารและโภชนาการ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
3. สอบสัมภาษณ์ 

เทคโนโลยีอาหาร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือ 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
3. สอบสัมภาษณ์ 



 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 
ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2566 

(บาท/คน/ปี) 
หมายเหตุ 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต (บช.บ) 4 ปี ภาคปกติ 

ทางร่างกาย หรือ 
การเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 

26,000 

- 

การบัญชี  1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 

24,000 
การจัดการ เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 1 
นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
(กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทนุ) 

1 

การตลาด เลือกกลุ่มวิชา ปี 2 1 
 
 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
สาขาท่ีเปิดรับ รายละเอียด 

การบัญช ี
การจัดการ  
นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
(กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทนุ) 
การตลาด  

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 
ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 2566 
(บาท/คน/ปี) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

บกพร่องทางร่างกาย  
หรือการเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 

26,000 
- 

วิทยาการข้อมูลและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 บกพร่องทางการมองเห็น ตาบอดสี 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 2.50  
3. สอบสัมภาษณ์ 

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่ระบุ หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5  
ภาคการศึกษา ไม่ระบุ  
3. สอบสัมภาษณ์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5  
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้  
การศึกษาพื้นฐานสายสามัญ เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร์  
3. สอบสัมภาษณ์ 

 
 

 

 



 
คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 
ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2566 

(บาท/คน/ปี) 
หมายเหตุ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  2 ทางการเคลื่อนไหว  
หรือทางร่างกาย 
เช่น แขน และ ขา 

24,000 - ภาษาไทยประยุกตเพ่ืออาชีพและ
นวัตกรรมการสื่อสาร 

2 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 2.50 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้   
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม            สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ         
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            ประเภทวิชาศลิปกรรม         ประเภทวิชาคหกรรม    
ประเภทวิชาเกษตรกรรม             ประเภทวิชาประมง             ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. สอบสัมภาษณ ์

ภาษาไทยประยุกตเพื่ออาชีพและ 
นวัตกรรมการสื่อสาร 
 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 2.00 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้  
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        ประเภทวิชาศลิปกรรม   
ประเภทวิชาคหกรรม                ประเภทวิชาเกษตรกรรม          ประเภทวิชาประมง           
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ    ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. สอบสัมภาษณ ์

 



 

 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 
ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2566 

(บาท/คน/ปี) 
หมายเหตุ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น 1 

ทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

26,000 - 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น 1 
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ-ออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ 1 
 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

เทคโนโลยีเสื้อผา้และการจัดการธุรกิจแฟชั่น 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชัน่ 
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ-ออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ 

 
 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 
หรือ  
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายวิชาหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5  
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 ทุกประเภทวิชา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 ทุกประเภทวิชา  
คะแนนเฉลี่ยสะสม  
5. ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ        ประเภทวิชาคหกรรม   
ประเภทวิชาเกษตรกรรม       ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประเภทวิชาประมง             ประเภทวิชาศิลปกรรม        
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
5. สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ  
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายวิชาหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 ทุกประเภทวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 ทุกประเภทวิชา คะแนนเฉลี ่ยสะสม  
5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ ตาไม่บอดสี 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ประเภทวิชาประมง        ประเภทวิชาศิลปกรรม       
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
6. สอบสัมภาษณ์ 

  



 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับ ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 
2566 

(บาท/คน) 

หมายเหตุ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 

ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ความบกพร่องทางรา่งกาย 
หรือการเคลื่อนไหว   
หรือสุขภาพ 

 

26,000 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  
5 ปี ภาคปกติ 

สถาปัตยกรรม  3 30,000 - 
หมายเหตุ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม   3 คน  รับคุณวุฒิ ม.6 จำนวน 2 ราย , ปวช. จำนวน 1 ราย 

              : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์   3 คน  รับคุณวุฒิ ม.6 จำนวน 2 ราย , ปวช. จำนวน 1 ราย 
             : สถาปัตยกรรม             3 คน  รับคุณวุฒิ ม.6 จำนวน 2 ราย , ปวช. จำนวน 1 ราย 

  
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สาขาท่ีเปิดรับ รายละเอียด 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยี
การพิมพ์ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5  
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 2.00 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม               
ประเภทวิชาศิลปกรรม                        ประเภทคหกรรม          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5. สอบสัมภาษณ์ 

 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 



สาขาท่ีเปิดรับ รายละเอียด 

สถาปัตยกรรม 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
5. สอบสัมภาษณ์ 

 
  



 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาที่เปิดรับ 
จำนวน

รับ 
ประเภทความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2566 

(บาท/คน/ปี) 
หมายเหตุ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 พิการทางการเคลื่อนไหวของ

ขา เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี 

30,000 -  

 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สาขาที่เปิดรับ รายละเอียด 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 
หรือ 
4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 2.50 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาช่างยนต์         ช่างกลโรงงาน         ช่างก่อสร้าง         ช่างเชื่อม  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์         ช่างไฟฟ้า              ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า ระดบั ปวช. ช่างอุตสาหกรรม  
5. สอบสัมภาษณ์     

 
 
 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 


