
 

ประกาศคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2565  
________________________________________ 

 

 เพ่ือการด าเนินงานภายใต้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS ให้
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบ 3 : TCAS 3 
Admission  ปีการศึกษา 2565 โดยสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว  
เวลา 09.00 น. ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ดูรายละเอียดแยกตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้  
 

รหัสสมัคร หลักสูตร รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
301 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) 
1. ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หลังจากทราบ
รายชื่อจากประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดการ
รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในลิงคน์ี ้ 

 

 
 

2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
   รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 9.00 น. ทางโปรแกรม 

MICROSOFT TEAM  
302 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) 
1. ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หลังจากทราบ
รายชื่อจากประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดการ
รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในลิงคน์ี ้ 

 

 
 

2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
   รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 9.00 น. ทางโปรแกรม 

MICROSOFT TEAM  
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รหัสสมัคร หลักสูตร รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์

303 หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (4ปี) 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพื่อสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 

 
 

304 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4ปี) 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพื่อสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 

 
 

308 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (4ปี) 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพื่อสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 
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รหัสสมัคร หลักสูตร รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์

309 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี) 
(เขตพื้นที่เชียงใหม่) 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพื่อสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 

 
 

331 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)  
(เขตพื้นที่ตาก) 
 
 
 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพ่ือสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 

 
 

311 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและ
เครื่องประดับ (4ป)ี 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพื่อสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 
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รหัสสมัคร หลักสูตร รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
312 

 
 
 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (4ปี) 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว         
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Line VDO Call  ขอให้ผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line หลักสูตรเพื่อสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ดังนี้ 

 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ)                                                                       

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  

  
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอรโ์ทร 0835820788  
 
 


