








ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
รอบท่ี 1 โควตา/Portfolio 
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th 1 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2564 http://reg.tru.ac.th 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2564 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ และสถานที่สอบ 13 ธันวาคม 2564 http://www.tru.ac.th 

4. สอบวิชาวัดความรู้พ้ืนฐานและ 
วัดแววความเป็นครู 
- หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ. 4 ปี และ 
หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต คอ.บ. 4 ป)ี 

- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 

15 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

5. สอบสัมภาษณ์ - ทุกหลักสูตร/สาขาวชิา 
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่า
สมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

16 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

6. สอบปฏิบัติเฉพาะทาง 
- สาขาวชิาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศกึษา 
(ค.บ. 4 ปี) 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่า
สมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

17 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://www.tru.ac.th/


 - 2 - 

รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
7. ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับคัดเลือก/ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 22 ธันวาคม 2564 http://www.tru.ac.th 
8. รายงานตัว และชำระเงินลงทะเบียนเรียน 24 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 

2565 
http://reg.tru.ac.th 

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 

9. นักศึกษาที่ได้สิทธิ์สำรอง (ค.บ. 4 ปี)  
รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

12 มกราคม 2565 
เวลา 08.30 – 15.30 น. 

(เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งวันที่ 11 ม.ค. 65) 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

http://reg.tru.ac.th 
10. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565  6 มิถุนายน 2565 ตามตารางเรยีน 
รอบที ่2 รับตรงทั่วไป/Portfolio (รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา) 
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th 24 มกราคม – 18 มีนาคม 2565 http://reg.tru.ac.th 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 24 มกราคม – 18 มีนาคม 2565 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ และสถานที่สอบ 28 มีนาคม 2565 http://www.tru.ac.th 

4. สอบวิชาวัดความรู้พ้ืนฐานและ 
วัดแววความเป็นครู 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี และ 
หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต คอ.บ. 4 ป)ี 
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน   
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 

30 มีนาคม 2565 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

 

รายละเอียดตามข้อ 3 

5. สอบสัมภาษณ์ - ทุกหลักสูตร/สาขาวชิา 
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

31 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

http://www.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
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รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
6. สอบปฏิบัติเฉพาะทาง 
- สาขาวชิาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย   
พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

1 เมษายน 2565 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

6 เมษายน 2565 http://www.tru.ac.th 

8. รายงานตัว และชำระเงินลงทะเบียนเรียน 8 - 22 เมษายน 2565 
 

http://reg.tru.ac.th 
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 

9. นักศึกษาที่ได้สิทธิ์สำรอง (ค.บ. 4 ปี)  
รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

27 เมษายน 2565 
เวลา 08.30 – 15.30 น. 

(เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งวันที่ 26 เม.ย. 65) 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

http://reg.tru.ac.th 
10. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565  6 มิถุนายน 2565 ตามตารางเรียน 
รอบท่ี 3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio  
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)      
1. สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

29 เมษายน – 13 พฤษภาคม  
2565 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เวลา 08.30 – 15.00 น. 

2. สอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์  
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ติดรูปถ่าย พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

พร้อมสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร 
เข้าศึกษาต่อ 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

และ สำนักงานคณะฯ 
ที่สาขาวิชาสังกัด 

เวลา 08.30 – 15.00 น. 

http://www.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
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รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
3. รายงานตัว และชำระเงินลงทะเบียนเรียน 29 เมษายน – 13 พฤษภาคม  

2565 
http://reg.tru.ac.th 

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 

4. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565  6 มิถุนายน 2565 ตามตารางเรียน 
 
**หมายเหตุ** 
  1.  ให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้เท่านั้น 
  2.  ในกรณีที่สาขาวิชาเปิดสอนได้และนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่  นักศึกษาจะต้อง
สมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทั้งหมด 
  3.  ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ 5,000 – 9,000 บาท 
  4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.  ปิดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
  6. เบอร์โทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

- คณะครุศาสตร์ โทร. 036-411112 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 036-412751 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.036-411150  
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    โทร. 092-2764308 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 036-422125 
- คณะวิทยาการจัดการ โทร. 036-421448 หรือ 090-0084248 
- กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 036-427485 ต่อ 11114 , 

11819 หรือ 036-422473 

http://reg.tru.ac.th/


เป้าหมายรวม

รวม

1

1 การศึกษาปฐมวัย 60

2 พลศึกษา 60

3 จิตวิทยาและการแนะแนว 30

4 การประถมศึกษา 60

210

2

1 วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ 15

2 วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี 15

3 วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา 15

4 เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 30

5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30

6 คณิตศาสตร์ 60

7 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 60

8 เคมี 30

255

3

1 ภาษาจีน 30

2 ภาษาญ่ีปุ่น 30

3 ภาษาอังกฤษ 50

4 ศิลปกรรม 30

5 รัฐประศาสนศาสตร์ 120

6 นิติศาสตร์ 70

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์



เป้าหมายรวม
รวม

7 ดนตรีศึกษา 30

8 ภาษาอังกฤษ 60

9 ภาษาไทย 60

10 สังคมศึกษา 60

540

4

1 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 50

2 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

3 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 20

4 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

5 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 20

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา 60

190

5

1 อุตสาหกรรมศิลป์ 30

2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 30

4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20

6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30

7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30

8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 30

9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา



เป้าหมายรวม

รวม

10 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 20

11 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 20

290

6

1 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 40

2 การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 30

3 การจัดการโลจิสติกส์ 40

4 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 50

5 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 40

6 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 35

7 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 25

8 การจัดการโลจิสติกส์ 20

9 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 30

10 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 25

11 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 35

12 การบัญชี 40

13 การบัญชี 40

450

1935

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562

(เห็นชอบให้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น)

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมคณะวิทยาการจัดการ

รวมท้ังส้ิน

*หมายเหตุ* รับนักศึกษาพิการ จ านวน 10 ท่ีน่ัง

สภาวิชาการ วันท่ี 7 กันยายน 2561 (เปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2565)

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 21 กันยายน 2561 (เปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2565)

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา หมายเหตุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 อนุมัติการขอเปล่ียนแปลงช่ือสาขาวิชาศิลปกรรม(ศิลปะและการออกแบบ) เป็น สาขาวิชาศิลปกรรม

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 23 เมษายน 2564 อนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือหลักสูตร สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ

อนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือหลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา ตาม มคอ. 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการบริหารฯ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ให้ความเห็นชอบ

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                              วันท่ี 3 กันยายน 2564

สภาวิชาการฯ วันท่ี 3 กันยายน 2564 (เปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565)

อนุมัติการเปล่ียนแปลงแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 21 มิถุนายน 2562

อนุมัติให้ขยายแผนการรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) จาก 40 คน เป็น 50 คน

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 อนุมัติการเปล่ียนแปลงแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 อนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จาก 30 เป็น 60

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการรับเข้าศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาศิลปกรรม(ศิลปะและการออกแบบ)

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

(อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จ านวน 11 หลักสูตร)

(อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4 ปี หลักสูตรปรับปปรุง พ.ศ. 2562)

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 19 เมษายน 2562



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 

 คณะครุศาสตร์  
1116  การศึกษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 3.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1150 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2.  มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
5. ผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

1157 จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1210 
 

การประถมศึกษา  (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1452 วิทยาศาสตร์  

แขนงวิชาฟิสกิส์ (วท.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1419 วิทยาศาสตร์  
แขนงวิชาเคมี (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1438 วิทยาศาสตร์  
แขนงวิชาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1401 เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1431 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1120 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ – คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1161 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1119 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50 
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 



 - 2 - 

รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1706 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาไมต่่ำกวา่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1709 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1753 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1767 ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1770 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1775 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1132 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
5. ผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติทักษะเครื่องมือเอก (รายละเอยีด
การสอบปฏิบัติ ติดตามได้ที่ Facebook สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1153 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1155 ภาษาไทย (ค.บ .4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1171 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1444 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1463 เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1464 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1126 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
1263 เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร ์
(วท.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1264 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(วท.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1147  อุตสาหกรรมศิลป์ (คอ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1430 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1450 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1437 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1487 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1062 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (วศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1243 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1258 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1237 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1287 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1562 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
(วศ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะวิทยาการจัดการ  
1741 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1781 การท่องเท่ียวและธุรกจิบริการ  (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1773 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1779  บริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
1791 บริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ (บธ.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1792 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1798 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการธุรกจิดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1780 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1873 การจัดการโลจิสติกส์  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1879 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการ  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1892 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการตลาด  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1898 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการธุรกจิดิจิทัล 
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1890 การบัญชี  
(บช.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการบญัชี หรือ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 



ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ 
1.  ผู้สมัครเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th  

2.  ผู้สมัครเลือกเมนูรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  จากนั้นเลือกประเภทการรับสมัคร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg.tru.ac.th/


4.  เม่ือเลือกประเภทแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  เม่ือบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะออกรหัสผู้สมัคร ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้โดยอัตโนมัติ 

6.  ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงกระดาษ A4 

และติดรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ “นำมายื่นใน

วันสอบ” (หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้อง

จำรหัสไว้ 

7. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา  ลงกระดาษ A4 (หากไม่มีเครื่องพิมพ์

ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้องจำรหัสไว้       

8.  นำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านโมบายแบงก์กิ้ง 

ได้ทุกธนาคาร หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)                                                                                                                           

9.  เมื่อชำระเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการจ่ายเงินส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัคร 

เก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (ตัวจริงนำมาแสดงในวันสอบ และถ่ายสำเนาส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อม

กับหลักฐานประกอบการรับสมัครตามประกาศฯ) ส่วนที่ 2 ธนาคารจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  เม่ือสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้   

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น                                                                                                        

11.  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ                                                                                                    

(1) บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                  

(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา                                                                        

(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ตดิรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ 

(4) Portfolio                                                                                                                                   

12.  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 036-422473 
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