
 

 

 

 

ปฏิทินรับสมัคร (รับตรง รอบ 2) ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2559 
 

กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ 

 สมัครผานเว็บไซตและชําระเงินท่ีธนาคาร 18 เม.ย–9 มิ.ย.2559 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 สมัครท่ีคณะและชําระเงิน 18 เม.ย–9 มิ.ย.2559 คณะท่ีเปดรับ และชําระเงินท่ีการเงินคณะ 

 พิมพบัตรสอบ  14 มิ.ย.2559 เปนตนไป http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 สอบขอเขียน/สัมภาษณ  17 มิ.ย.2559 สอบท่ีคณะผูสมัครทําการสมัคร 

 คณะสงผลสอบขอเขียน/สัมภาษณ 22 มิ.ย.2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 

 สวท. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

  เขาศึกษาตอ รอบ 2 ปการศึกษา 2559 
28 มิ.ย.2559 

ทาง Website:  

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

 ผูผานการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัว

ผานเว็บไซตและพิมพใบลงทะเบียนเรียน

นําไปชําระเงินท่ีธนาคาร 

28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 

2559 

ทาง 

Website: http://reg.rmutp.ac.th/registrar/app

home.asp 

 ข้ึนทะเบียนและตรวจเอกสารนักศึกษา

ใหม รับตรง รอบ 2 และ สกอ. 
8 ก.ค. 2559 หองประชุม  (D-HALL) ศูนยเทเวศร 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โควตา, รับตรง, 

รับตรง รอบ 2 และ สกอ. 

  (แยกคณะปฐมนิเทศ จะแจงใหทราบอีกคร้ัง) 

28 - 29 ก.ค. 2559 
ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  

คณะบริหารธุรกิจ (ขางทําเนียบรัฐบาล) 

 ตรวจโรคและเอ็กซเรย 25 - 27 ก.ค. 2559 หองประชุม  (D-HALL) ศูนยเทเวศร 

 เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2559 8 สิงหาคม 2559 คณะท่ีจัดการเรียนการสอน 
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 คณะที่เปิดรับประกอบด้วย 
1. คณะศิลปศาสตร์ วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30102 การโรงแรม 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. ทุกสาขาวิชา  

ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 
20 

30103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี  
ภาคปกติ 

ปวช. สาขาภาษาอังกฤษ  
ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 

20 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ภาคปกติ 

ม.6 วิทย์-คณิต, ศิลป์-ค านวณ , หรือ  
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา 

อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ 
ปวช. ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

10 

30202 วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4 ปี 
ภาคปกติ 

ม.6 วิทย์-คณิต 20 

30203 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ 

ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาโดยการ
เทียบโอนหน่วยกิต จากหลกสัตร 4 ปี 

20 

30204 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 ปี ภาคปกติ 
ม.6  วิทย์-คณิต, หรือ ปวช.สายช่าง
อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

30 

3. คณะบริหารธุรกิจ วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30314 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 4 ปี ภาค
ปกติ 

ปวช. ทุกสาขาวิชา, ม.6  ทุกแผนการเรียน 
หรือเทียบเท่า 

15 

30315 การจัดการ-การจัดการทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี โดยการ
เทียบโอน) ภาคปกติ 

ปวส. สายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 

5 

30319 การตลาด-การบริหารการตลาด (หลักสูตร 4 ปี โดย
การเทียบโอน) ภาคปกติ 

20 

30323 การบัญชี-การบัญชีการเงิน (หลักสูตร 4 ปี โดยการ
เทียบโอน) ภาคสมทบ 

ปวส.สาขาวิชาการบัญชี 60 

30336 การตลาด-การจัดการค้าปลีก 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. ทุกสาขาวิชา, 

ม.6  ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 
 

30341 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. ทุกสาขาวิชา, ม.6  ทุกแผนการเรียน 

หรือเทียบเท่า 
20 



30343 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี โดย
การเทียบโอน) ภาคสมทบ 

ปวส. สายบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

15 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30401 วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี ภาคปกติ 

ปวช.  ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 
หรือ เทียบเท่า  

ม.6  วิทย์  -  คณิต 

15 

30402 วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ภาคปกติ 20 

30403 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ภาคปกติ 10 

30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี ภาค
ปกติ 

20 

30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ภาคปกติ 30 

30406 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4 ปี ภาคปกติ 15 

30407 วิศวกรรมโยธา 4 ปี ภาคปกติ 10 

30408 เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม  

ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
20 

30409 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 4 ปี ภาค
ปกติ 

ปวช.  ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 
ม.6  วิทย์  -  คณิต หรือ เทียบเท่า 

35 

30431 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ภาคสมทบ 

ปวช.  ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา  
ม.6  วิทย์  -  คณิต หรือ เทียบเท่า 

20 

30432 วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี ภาคสมทบ 15 

30433 วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ภาคสมทบ 30 

30436 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4 ปี ภาคสมทบ 35 

30437 วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 4 ปี ภาคสมทบ 10 

30438 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 4 ปี ภาคสมทบ 25 

30412 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบ
โอน) ภาคปกติ 

ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิชาช่างโลหะ 
ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น ช่างเครื่องมือกล ช่างเครื่องกล ช่าง
เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่าง Tool and Die ช่าง
เทคนิคการหล่อ ช่างท่อและประสาน ช่างเครื่องจักรกล

อัตโนมัติ ช่างเทคนิคการผลิตหรือเทยีบเท่า 

15 

30445 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบ
โอน) ภาคสมทบ 
 
 
 
 

25 



30443 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน) 
ภาคสมทบ 

ปวส. สายวชิาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่าง 
จักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่าง 
เครื่องกล ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับ

อากาศ (คุณวุฒิ ปวช. มาจากช่างยนต์) หรือ
เทียบเท่า ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

10 

30444 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสตูร 4 ปี โดย
การเทียบโอน) ภาคสมทบ 

ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า  
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

20 

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30501 วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล 5 ปี ภาคปกต ิ ม.6  วิทย์ – คณิต,   
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือเทียบเท่า 

15 

30502 วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ 5 ปี ภาคปกต ิ 15 

30503 วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั 5 ปี ภาคปกติ ม.6 วิทย์-คณิต, ศิลป์-ค านวณ  
ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือเทียบเท่า 

15 

30504 วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 ปี ภาคปกต ิ 15 

30505 วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี ภาคปกติ 15 

30506 วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล (อสบ.ต่อเนื่อง) ภาคปกต ิ
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต์ 

ช่างเครื่องจักรกลหนัก ช่างเครื่องกลการเกษตร 
หรือเทียบเท่า 

15 

30507 วิศวกรรมอุตสาหการ (อสบ.ต่อเนื่อง) ภาคปกต ิ

ปวส.ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์ 
ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างทอและประสาน 

ช่างกลเรือ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  

ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิต  
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต  

และช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า 

15 

30508 วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั (อสบ.ต่อเนื่อง) ภาคปกต ิ

ปวส. ไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลัง  
ไฟฟ้า-ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

ปวส.สาขาวิชา ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์  
หรือเทียบเท่า 

15 

30509 วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (อสบ.ต่อเนื่อง) ภาคปกต ิ

 
 

ปวส. ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

20 



30510 วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (อสบ.
ต่อเนื่อง) ภาคปกต ิ

ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์-
เทคนิคเสียงและวีดีโอ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 
อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

20 

6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30601 เทคโนโลยีเสื้อผ้า 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. ทุกสาขาวิชา   

ม.6  ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 
10 

30602 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม 

ม.6  วิทย์-คณิต, ศิลป์-ค านวณ, ศิลป์-ภาษา 
หรือเทียบเทา่ 

10 

30603 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 4 ปี ภาคปกติ ปวช. ทุกสาขาวิชา   
ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 

20 

30604 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 4 ปี ภาคปกติ 10 

30605 เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน)  ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ไม่จ ากัด 

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30705 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ภาคปกติ ม.6 วิทย์ – คณิต 30 

30706 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 4 ปี ภาคปกติ 
ปวช. ทุกสาขาวิชา  

       ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเท่า 
20 

30734 อุตสาหกรรมการบริหารอาหาร  
หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน  
(สมัครที่คณะเท่านั้น) 

ปวส. สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม,  
การจัดการธุรกิจคาปลีก, อาหารและโภชนาการ 

และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วุฒิท่ีรับสมัคร จ านวนรับ 

30901 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี ภาคปกติ 
ม. 6  ทุกแผนการเรียน   

ปวช. สาขาวิชาออกแบบทุกแขนง   
40 

 


