ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
ปีการศึกษา 2561
กาหนดการ
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลาดับ
ชาระเงินค่าสมัครสอบ สาขาวิชาละ 200 บาท
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่เลือก
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคารที่กาหนด
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ตรวจโรคและเอกซเรย์
ปฐมนิเทศ
เปิดภาคการศึกษา 1/2561

วัน/เดือน/ปี
9 – 19 พฤษภาคม 2561
9 – 20 พฤษภาคม 2561
1 - 3 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน 2561
ประกาศให้ทราบภายหลัง
ประกาศให้ทราบภายหลัง
ประกาศให้ทราบภายหลัง
ประกาศให้ทราบภายหลัง
25 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6305, 6307

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ร่วม ทปอ.) (สาหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
คณะ/สาขา
ศิลปศาสตร์
- กำรท่องเที่ยว
- กำรโรงแรม
- ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
- วิทยำกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
- วัสดุศำสตร์อตุ สำหกรรม
บริหารธุรกิจ
กำรเงิน
- กำรเงิน-กำรเงิน
- กำรเงิน-เศรษฐศำสตร์ดิจิทลั
ภำษำอังกฤษธุรกิจ
ระบบสำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ภำคภำษำอังกฤษ)
วิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสำหกำร
- วิศวกรรมไฟฟ้ำ
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม

จานวนรับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

10
20
20

ม.6 ทุกแผนกำรเรียนหรือเทียบเท่ำ

10
10
10

ม.6 วิทย์-คณิต,ศิลป์-คำนวณ
ม.6 วิทย์-คณิต
ม.6 วิทย์-คณิต

รายละเอียด
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภำษณ์

1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภำษณ์

30
ม.6 ทุกแผนกำรเรียน
10
20
15
5
5
5
5

ม.6 วิทย์-คณิต
(กรณีผจู้ บม.6 ไม่ระบุแผนกำรเรียน
จะต้องเรียนวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 25 หน่วยกิต)

1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภำษณ์

1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 72,รหัส 73)
2. สอบสัมภำษณ์
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คณะ/สาขา

จานวนรับ

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมโยธำ
- วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และระบบกำรผลิตอัตโนมัติ
- วิศวกรรมไฟฟ้ำ (สมทบ)
- วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ)
- วิศวกรรมโยธำ (สมทบ)
- วิศวกรรมกำรผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
- วิศวกรรมกำรผลิตเครื่องประดับ (อส.บ.)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครือ่ งกล
- วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสำหกำร
- วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิศวกรรมไฟฟ้ำกำลัง
- วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
เทคโนโลยีเสื้อผ้ำ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
- ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น
- ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา
ม.6 วิทย์-คณิต
(กรณีผจู้ บม.6 ไม่ระบุแผนกำรเรียน
จะต้องเรียนวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 25 หน่วยกิต)

รายละเอียด

1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 72,รหัส 73)
2. สอบสัมภำษณ์

ม.6 ทุกแผนกำรเรียน
ม.6 ทุกแผนกำรเรียน
ม.6 วิทย์-คณิต
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 72,รหัส 73)
2. สอบสัมภำษณ์
ม.6 วิทย์-คณิต,ศิลป์-คำนวณ

5
10
ม.6 ทุกแผนกำรเรียนหรือเทียบเท่ำ

1. ใช้คะแนน O-Net
2. ใช้ GAT
3. สอบสัมภำษณ์

5
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คณะ/สาขา

จานวนรับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- ออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย

5

-

20
5
5
10

ม.6 ทุกแผนกำรเรียนหรือเทียบเท่ำ

120

ม.6 ทุกแผนกำรเรียนหรือเทียบเท่ำ

30
10
10

ม.6 ทุกแผนกำรเรียน

อำหำรและโภชนำกำร
อุตสำหกรรมกำรบริกำรอำหำร
กำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน (เลือกสำขำวิชำในปี 2)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
- สถำปัตยกรรม (5 ปี)

รายละเอียด
1. ใช้ GAT / PAT
2. สอบสัมภำษณ์

ม.6 วิทย์-คณิต

ม.6 วิทย์-คณิต

1. ใช้ GAT / PAT
2. สอบสัมภำษณ์
1.
2.
1.
2.

ใช้ GAT / PAT
สอบสัมภำษณ์
ใช้ GAT/PAT
สอบสัมภำษณ์

1.
2.
1.
2.

ใช้ GAT/PAT (รหัส 76)
สอบสัมภำษณ์
ใช้ GAT/PAT (รหัส 74)
สอบสัมภำษณ์
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