แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000002

000002

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
051010 การท่องเที่ยว หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
051020 การโรงแรม หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
051030
สากล หลักสูตรปริ ญญาตรี 4
ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปนุ่ หลักสูตรปริ ญญา
051050
ตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
051060
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิ
051080
ปัญญาไทย หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
052030 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
ออกแบบ
052070
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

รับ

-

รับ

-

รับ

-

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ
40

รับ

-

40

รับ

-

35

รับ

-

35

20

20

20

20

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

-

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน

รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด
1. ใช้GAT
1. ใช้GAT
รับ
2. สอบสัมภาษณ์ 24
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT
1. ใช้GAT
รับ
2. สอบสัมภาษณ์ 24
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT
1. ใช้GAT
2. สอบสัมภาษณ์
2. สอบ
21
รับ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 79)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 80)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

21

12

12

รับ

รับ

รับ

-

-

-

12

รับ

-

12

รับ

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 79)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 80)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT
16
ไม่รับ
รับ
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT
16
ไม่รับ
รับ
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบ
14
ไม่รับ
รับ
สัมภาษณ์

14

8

8

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับ

รับ

รับ

-

-

-

8

ไม่รับ

-

-

-

รับ

-

8

ไม่รับ

-

-

-

รับ

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 79)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 80)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000002

000002

000002

000002

000002

000002

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
052080 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ หลักสูตรปริ ญญา
ตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
052090 เทคโนโลยีการพิมพ์
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ /
052100
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
052110 เทคโนโลยีเครื่ องเรื อนและ
การออกแบบ หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการ
052140
ความปลอดภัยของอาหาร
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
052160
วิทยุกระจายเสี ยง หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

-

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

40

20

40

20

20

40

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

-

-

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน

รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
24
รับ
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์

12

รับ

-

24

รับ

-

12

12

24

รับ

รับ

รับ

-

-

-

รายละเอียด
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
16
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
16
ไม่รับ
รับ
2. สอบ
สัมภาษณ์

8

8

16

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับ

รับ

รับ

-

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000003

000003

000003

000003

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสา
053140 หการ หลักสูตรปริ ญญาตรี 4
ปี ปกติ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยี
053160 คอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
073130 หลักสูตรปริ ญญาตรี 5 ปี ปกติ

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
073150 หการ หลักสูตรปริ ญญาตรี 5
ปี ปกติ

000004

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
054010 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

000004

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
054020 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

000004

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
054030 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

20

20

20

20

20

20

20

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

-

-

-

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน

รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
12
รับ
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

12

รับ

-

12

รับ

-

12

รับ

-

12

รับ

-

12

รับ

-

12

รับ

-

รายละเอียด
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000004

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
054040 หการ หลักสูตรปริ ญญาตรี 4
ปี ปกติ

000004

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรม
054060 อิเล็กทรอนิ กส์และ
โทรคมนาคม หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
054080 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

000004

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
054110 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

000004

000005

000005

000005

000005

คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงิน หลักสูตรปริ ญญาตรี
055060
4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
055070
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การประเมินราคาทรัพย์สิน
055090
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ หลักสูตร
055120
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

-

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

20

20

20

20

40

20

20

20

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน

รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
12
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

12

รับ

-

12

รับ

-

12

รับ

-

24

รับ

-

12

12

12

รับ

รับ

รับ

-

-

-

รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
8
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
16
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

8

8

8

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
ไม่รับ
รับ
2. สอบสัมภาษณ์

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับ

รับ

รับ

-

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000005

000005

000005

000005

000005

000005

000005

000006

คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี หลักสูตรปริ ญญา
055130
ตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ (กลุ่มวิชาการ
055140
จัดการทัว่ ไป) หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ (กลุ่มวิชาการ
055142 จัดการทัว่ ไป) หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี สมทบ
(เสาร์ -อาทิตย์)
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ (กลุ่มวิชาการ
055150 จัดการทรัพยากรมนุษย์)
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด (กลุ่มวิชาการ
055160 บริ หารการตลาด) หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด (กลุ่มวิชาการตลาด
055170 ระหว่างประเทศ) หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
055180
ธุรกิจ หลักสูตรปริ ญญาตรี 4
ปี ปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและ
056050
โภชนาการ หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน
รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
1. ใช้GAT /
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 71)
36
รับ
24
ไม่รับ
รับ
2. สอบสัมภาษณ์
2. สอบสัมภาษณ์
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ
60

40

20

20

40

20

20

60

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบสัมภาษณ์

24

12

12

24

12

12

36

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบ
สัมภาษณ์

16

8

8

16

8

8

24

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบ
สัมภาษณ์

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000006

000006

000006

000006

000006

000006

000006

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและ
056051 โภชนาการ หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี สมทบ
(เสาร์ -อาทิตย์)
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
056080 เสื้อผ้าและแพตเทิร์น
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาการ
056090
ออกแบบแฟชัน่ หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
056100
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
056120
การอาหาร หลักสูตรปริ ญญา
ตรี 4 ปี ปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา
056130 ผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรม
076030 ศาสตร์ ศึกษา หลักสูตร
ปริ ญญาตรี 5 ปี ปกติ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

20

20

20

40

20

35

40

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน

-

รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด
1. ใช้GAT
1. ใช้GAT
2. สอบสัมภาษณ์
2. สอบ
12
รับ
สัมภาษณ์

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

-

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

12

12

24

12

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

21

รับ

-

24

รับ

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT
2. สอบ
8
ไม่รับ
รับ
สัมภาษณ์

8

8

16

8

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

14

ไม่รับ

-

-

-

รับ

-

16

ไม่รับ

-

-

-

รับ

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
PAT (รหัส 72)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 72)
PAT (รหัส 73)
2. สอบ
สัมภาษณ์

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 19200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รหัสคณะ รหัสสาขา

ชื่อคณะ/ชื่อสาขา

รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่ มกี ารสอบข้ อเขียน
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

000007

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
057180 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

000007

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
057190 หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ปกติ

000007

000008

000008

000008

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
057220
และแฟชัน่ หลักสูตรปริ ญญา
ตรี 4 ปี ปกติ
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปริ ญญา
058010
ตรี (ภาษาอังกฤษ)
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่าง
058030
ประเทศ หลักสูตรปริ ญญาตรี
(นานาชาติ)
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี หลักสูตรปริ ญญา
058040
ตรี (ภาษาอังกฤษ)

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

รายละเอียด
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

-

-

-

-

1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้เกรดเฉลี่ย 4
ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตา ทีม่ กี ารสอบข้ อเขียนหรือปฏิบัติ

จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ

20

20

20

20

20

20

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

รับ

-

-

-

-

-

-

รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกัน

รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
12
รับ
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

12

รับ

-

12

รับ

-

12

12

12

รับ

รับ

รับ

-

-

-

รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
8
PAT (รหัส 76)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
8
PAT (รหัส 76)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
8
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

8

8

8

** หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ จะร่ วมรั บบุคคลเข้ าศึกษาในระบบนี้ ตั้งแต่ รอบที่ (1) ถึงรอบที่ (3) แล้ วจะดาเนินการรับตรงอิสระในรอบที่ (5) และเปิ ดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน
ข้อมูลการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ ง ทีเ่ ว็บ www.admissions.rmutk.ac.th

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ **
รับ/ไม่รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ รับ/ไม่ รับ ใช้ วชิ าเฉพาะ รายละเอียด จานวนรับ
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 76)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 75)
ไม่รับ
รับ
PAT (รหัส 76)
2. สอบ
สัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 76)
ไม่รับ
รับ
2. สอบสัมภาษณ์

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับ

รับ

รับ

-

-

-

1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้GAT /
PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

