การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันเสาร์ท่ี 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน /นักศึกษา
ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม. 6) /ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้ง สถานที่สอบสัมภาษณ์ และข้อควรปฏิบัติ
ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะต่าง ๆ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพ (ชุดนักเรียน /นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม)
2. เตรียมบัตรประจาตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์
3. เตรียมผลงาน /แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่แนบมากับ ใบสมัคร
4. ไปรายงานตัว ณ คณะ /วิทยาลัย (ตามที่กาหนดด้านล่าง) ก่อนถึงเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย
15 นาที และไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์หลังเวลา 09.15 น. หากมีเหตุสุดวิสยั ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากประธานสนามสอบของแต่ละคณะ /วิทยาลัย
5. ก่อนเดินทางควรศึก ษาข้อมูลสถานที่ ตั้งมหาวิทยาลัยฯ และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ของแต่ล ะ
คณะ /วิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th เพื่อความสะดวก
และลดปัญหาการจราจรติดขัด
6. หลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าสอบฯ ติดตามประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
และข้ อควรปฏิ บั ติ ทางเว็ บไซต์ www.rmutt.ac.th หรื อ www.oreg.rmutt.ac.th หรื อบอร์ ด
ชั้น 1 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในวันที่ 22 กันยายน 2557
7. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ให้ไปสอบ
ทีอ่ าคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เท่านั้น (รายละเอียดด้านล่าง)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558
1. คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0 2549 4933 แฟกซ์ 0 2577 5017
สาขาวิชา
อาคาร
การท่องเที่ยว
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
การโรงแรม
9 ชั้น อาคารคณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชั้น
-

ห้องรอสัมภาษณ์
ศศ. 1704
ศศ. 1809
ศศ. 1502

ห้องสอบสัมภาษณ์
ศศ. 1702
ศศ. 1808
ห้องธาราโกสุม

2
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร. 0 2549 04726, 0 2549 4712 แฟกซ์ 0 2549 4724
สาขาวิชา
อาคาร
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2579 3560 หรือ 0 2549 3381-2 แฟกซ์ 0 2549 3560
สาขาวิชา
อาคาร
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ-กระบวนการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม
วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย
อาคาร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเฉลิมพระเกียรติ
โทรคมนาคม
80 พรรษา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสื่อสารโครงข่าย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมพลาสติก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า
วิศวกรรมอาหาร

ชั้น
3
5
2
2
6
6
2
2
4
4
4

ห้องรอสัมภาษณ์
1308
1510
1605
1617
1412
1409
1405

ห้องรอสอบสัมภาษณ์

ห้องสอบสัมภาษณ์
1303
1503
1201
1216
1606
1614
1216
1209
1417
1410
1404

ห้องสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชา
ห้อง IE409
วิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ

ห้อง EN5-1103

ภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ห้อง 301
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

หมายเหตุ : เฉพาะผู้สอบสัมภาษณ์หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกคน ให้ดูรายละเอียดที่หน้างานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

3
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร. 0 2592 1943 แฟกซ์ 0 2531 2989
สาขาวิชา
อาคาร
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
ทุกสาขาวิชา
(ใน มทร.ธัญบุรี ที่ ต. คลองหก)

ชั้น

ห้องรอสัมภาษณ์

7

ห้องสอบสัมภาษณ์

ห้อง 718

5. คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0 2579 3232 หรือ 0 2549 3241 แฟกซ์ 0 2549 3243 หรือ 0 2577 4399
สาขาวิชา
อาคาร
ชั้น
ห้องรอสัมภาษณ์
ห้องสอบสัมภาษณ์
การตลาด
การจัดการ - การจัดการทั่วไป
การจัดการ - การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 1
อาคาร 4
บัญชีบัณฑิต
คณะ
ดูรายละเอียดห้องสอบที่บริเวณ ชั้น 1
อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน
บริหารธุรกิจ
(ในวันสอบสัมภาษณ์)
เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ (ทุกสาขาวิชา)
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โทร. 0 2549 3153 หรือ 0 2549 3159 แฟกซ์ 0 2577 2658
สาขาวิชา
อาคาร
ชั้น
อาหารและโภชนาการ
4
5
สาขาวิชาอื่น ๆ
3
3
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2579 3279 แฟกซ์ 0 2577 5022
สาขาวิชา
อาคาร
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ศิลปะภาพพิมพ์
อาคาร 1
ศิลปะไทย
สานักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมฯ
ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบภายใน
นวตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
ดนตรีสากล
อาคาร
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นาฏดุริยางคศิลป์
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ตึก 9 ชั้น
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

ห้องรอสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์
ห้อง 4501
ห้องโสตฯ

ชั้น

ห้องรอสัมภาษณ์

ห้องสอบสัมภาษณ์

3

-

ห้องประชุม

1

-

ห้องสุนทรวาทิน

4
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
โทร. 0 2549 4520 แฟกซ์ 0 2549 4500 หรือ 0 2549 4520
สาขาวิชา
อาคาร
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เทคโนโลยีการพิมพ์
อาคาร
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
คณะเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2549 4156-9 แฟกซ์ 0 2549 4159
สาขาวิชา
อาคาร
คณิตศาสตร์
สถิติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 รอบ พระชนมพรรษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ชีววิทยา
ฟิสิกส์ประยุกต์
เคมี
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2549 4777 แฟกซ์ 0 2549 4775
สาขาวิชา
อาคาร
ทุกสาขาวิชา
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
โทร. 0 2592 1999 แฟกซ์ 0 2592 1900
สาขาวิชา
อาคาร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
13 ชั้น
สุขภาพความงามและสปา
(ใน มทร.ธัญบุรี ต. คลองหก)

ชั้น ห้องรอสัมภาษณ์

3

ชั้น
9
8
5
7
2

ห้องสอบสัมภาษณ์
1315
1306
1307
1308
1310
1305

ห้องรอสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์
SC 1909
SC 1903
SC 1806
SC 1814
SC 1502, SC 1506
SC 1702
สวค. 1207

ชั้น
2

ห้องรอสัมภาษณ์
AR 203

ห้องสอบสัมภาษณ์
AR 201 (ห้องสมุด)

ชั้น

ห้องรอสัมภาษณ์

ห้องสอบสัมภาษณ์

8

ห้อง 806
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

