คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน....……ศิลปกรรมศาสตร์

ข้ อมูลการรับสมัครรอบที่ 1 PORTFOLIO

เอกสารหมายเลข 2.1

รหัสสาขา 1503
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ข้อ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมาย  )
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ เทียบเท่ำ
 กศน.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
 GPA รวมทุกรำยวิชำ ผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำ 2.75 หรือผู้ที่สำร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.75

 GPA แยกรำยวิชำ

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หมวดรำยวิชำศิลปะ ก. (ทำงทัศนศิลป์และออกแบบ ไม่รวมทำงนำฏศิลป์
หรือดนตรี) ไม่ต่ำกว่ำ 3.0 ทุกรำยวิชำทำงศิลปะ

3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร 2.75
4. Portfolio รวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและออกแบบ (art portfolio โดยใช้แฟ้มรูปถ่ายจริง ไม่รับ E portfolio) และไม่ใช่แฟ้ม
รวมผลงานทางกิจกรรมอื่น
5. ได้รับการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากอาจารย์ประจาหมวดวิชาศิลปกรรม
6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอด
สี(จากโรงพยาบาลของรัฐ)มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือก
สอบสัมภำษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำ และผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่
สำเร็จศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจำกอำจำรย์ประจำหมวดวิชำศิลปกรรม ว่ำหมวดรำยวิชำศิลปะ ก. (ทำงทัศนศิลป์และออกแบบ
ไม่รวมทำงนำฏศิลป์หรือดนตรี) ไม่ต่ำกว่ำ 3.0 ทุกรำยวิชำทำงศิลปะ

3. Portfolio (ตำมรำยละเอียดในข้อ 4)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ทางไปรษณีย์ ที่อยู่...งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า-สมัครสอบรอบที่ 1-) พร้อมอัพ
โหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัครของ มธ. (www.reg.tu.ac.th) อัพโหลดได้ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 mb
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. หรือ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศำสตร์
เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ศูนย์รังสิต : 02-696-6249
ศูนย์ลำปำง : 054-237-999 ต่อ 5403

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน....……ศิลปกรรมศาสตร์ ข้ อมูลการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา
เอกสารหมายเลข 2.2
รหัสสาขา 1503
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ข้อ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมาย )
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ เทียบเท่ำ
 กศน.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
 GPA รวมทุกรำยวิชำ ผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรือผู้ที่สำร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50

 GPA แยกรำยวิชำ

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……..
ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร 2.50
4. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลาปาง พิษณุโลก
นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลาพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอด
สี(จากโรงพยาบาลของรัฐ)มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือก
1. วิชำวำดเส้นเพื่อกำรออกแบบ 50%
2. วิชำควำมถนัดทำงออกแบบหัตถอุตสำหกรรม 50%

***ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชำวำดเส้นเพื่อกำรออกแบบ
สอบวันที่ 9 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. และ
วิชำควำมถนัดทำงออกแบบหัตถอุตสำหกรรม
สอบวันที่ 9 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00-16.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
ผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 6 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ทสี่ ำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์(เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1)ในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัครของ มธ. (www.reg.tu.ac.th) ขนำด
ไฟล์ไม่เกิน 4 mb.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562 ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ มธ. (www.reg.tu.ac.th) หรือเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์
(www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/)
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562 ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ มธ. (www.reg.tu.ac.th) หรือเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์
(www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. หรือ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศำสตร์
เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ศูนย์รังสิต : 02-696-6249
ศูนย์ลำปำง : 054-237-999 ต่อ 5403

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน....……ศิลปกรรมศาสตร์ ข้อมูลการรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เอกสารหมายเลข 2.3
รหัสสาขา 1503
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ข้อ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมาย  )
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ เทียบเท่ำ
 กศน.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
 GPA รวมทุกรำยวิชำ ผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรือผู้ที่สำร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50

 GPA แยกรำยวิชำ

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……..
ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร 2.50
4. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาใน 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศไทย

6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี
(จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือก
1. วิชำวำดเส้นเพื่อกำรออกแบบ 50%
2. วิชำควำมถนัดทำงออกแบบหัตถอุตสำหกรรม 50%
***ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ. มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันที่ 14 มการาคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชำวำดเส้นเพื่อกำรออกแบบ
สอบวันที่ 9 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. และ
วิชำควำมถนัดทำงออกแบบหัตถอุตสำหกรรม
สอบวันที่ 9 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองผล
กำรเรียนเฉลีย่ สะสม 6 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์(เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1)ในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัครของ ทปอ. (ศึกษำขั้นตอนกำรส่งเอกสำรที่
www.tcas.cupt.net)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. และเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์ (www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. และเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์ (www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/) กำรรำยงำนตัว เวลำ..... - .... น.
เอกสำรที่ต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองผล
กำรเรียนเฉลีย่ สะสม 6 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
2. ใบรับรองแพทย์ว่ำตำไม่บอดสี(จากโรงพยาบาลของรัฐ)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต : 02-696-6249

ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. หรือ มธ. (www.reg.tu.ac.th)

เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ศูนย์ลำปำง : 054-237-999 ต่อ 5403

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน....……ศิลปกรรมศาสตร์
ข้อมูลการรับสมัครรอบที่ 4 Admission
รหัสสาขา 1503
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

จานวนรับ 5 คน

รับสมัคร วันที่ 9-19 พฤษภำคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. และเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์ (www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 (ช่วงเช้ำ)
ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. และเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์ (www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/) กำรรำยงำนตัว เวลำ..... - .... น.
เอกสำรที่ต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองผล
กำรเรียนเฉลีย่ สะสม 6 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3. ใบรับรองแพทย์ว่ำตำไม่บอดสี(จากโรงพยาบาลของรัฐ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต : 02-696-6249

ดูรำยละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ ทปอ. หรือ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ศูนย์ลำปำง : 054-237-999 ต่อ 5403

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน....……คณะศิลปกรรมศาสตร์ ข้อมูลการรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ
เอกสารหมายเลข 2.5
รหัสสาขา XXXXXXXX
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ข้อ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมาย  )
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ เทียบเท่ำ
 กศน.
 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
 GPA รวมทุกรำยวิชำ ผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรือผู้ที่สำร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.50

 GPA แยกรำยวิชำ

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……..
ขั้นต่ำ ... / ค่ำร้อยละ ...
3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร 2.50
4. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาใน 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศไทย

6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี
(จากโรงพยาบาลของรัฐ)มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือก
1. วิชำวำดเส้นเพื่อกำรออกแบบ 50%
2. วิชำควำมถนัดทำงออกแบบหัตถอุตสำหกรรม 50%

*หรืออำจมีกำรจัดสอบเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่มีวิชำที่ต้องกำร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองผล
กำรเรียนเฉลีย่ สะสม 6 ภำคกำรศึกษำ สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ำกว่ำ 2.5
ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์(เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1)ในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัครของ มธ.(www.reg.tu.ac.th) ขนำดไฟล์ไม่เกิน 4 mb.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ดูรำยละเอียดที่ เว็บไซต์ มธ. (www.reg.tu.ac.th) หรือ เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์
(www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/)
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดที่ เว็บไซต์ มธ. (www.reg.tu.ac.th) หรือ เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศำสตร์
(www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. หรือ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศำสตร์
เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ศูนย์รังสิต : 02-696-6249
ศูนย์ลำปำง : 054-237-999 ต่อ 5403

