
 
 

 

 
 
 
 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

  สาขาวิชาท่ีเปิดรับ  

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์ 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 

เรียกสอบทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์
ขั้นต่่า 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของสาขาวิชา 

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รวม - - 
   

วุฒิที่ใช้สมัคร      
  สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)   ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 

  สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสตูรนานาชาติ)  ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ  
     คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
 

  การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ  
     คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
 

  ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)   ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ  
     คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ หรือ 
     ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ เท่านั้น 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลการเรยีน  6  ภาคการศึกษา 
 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ต้องกรอกคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง หากไม่กรอกคะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร) 
 IELTS  ไม่ต่่ากว่า  4.5 หรือ 
 TOEFL (IBT)  ไม่ต่่ากว่า  53 หรือ 
 CU-TEP  ไม่ต่่ากว่า  53 หรือ 
 RMIT   ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ  Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 4.5)  
  
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
และการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 
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of Technology Thonburi 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 

**Remarks: 
1. English Proficiency Test accepted by SoAD are as follow : TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,  
CU-TEP = 500 (61) or RMIT = Upper Intermediate (5) 
 

2. For those who get the scores with  IELTS – 4.5,  TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 477 (53)  
or RMIT = Intermediate (4.5) can submit the application form and take the aptitude and interview test. 
If the students are accepted, they are required to study English Course in June - July   
 

Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test. Please contact Khun Warin at  
0-2803-8350 on the 2nd floor of The Mall Bangkae Branch.  

 
เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet) 
(Why do you want to attend SoA+D? and What do you hope to accomplish from your education?) 

 

2. Portfolio of Art and Design work:  
Portfolio may include sketches, paintings, drawings, photographs, graphics, illustrations, prints of digital 
work, and scanned or photographed oversized work (such as installations, sculptures, etc.).  
Applicants have to bring their Design Work Portfolio during the Interview. Please do not mail your 
Portfolio with your application. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 
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