
 
 
 

 
 

ระเบยีบการรบัผู้เข้าเรียนใหม ่
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 

รับสมัคร 
 ทางเว็บไซต์  

http://reg.rmupt.ac.th/registrar/apphome.asp 
หรือ  www.rmutp.ac.th 

 
 

4  ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 
 

ช าระเงินค่าสมัคร 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ทุกสาขา   (จ านวน 200 บาท) 

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาวิชา (จ านวน 200 บาท) 

 
 

4  ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 
 

การสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร 
     คณะบริหารธุรกิจ (ถนนพิษณุโลก) 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ถนนประชาราษฎร์ 1) 

 
10  พฤศจิกายน  2561 

. 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ที่ 
http://reg.rmupt.ac.th/registrar/apphome.asp 
หรือ  www.rmutp.ac.th 

 
15  พฤศจิกายน  2561 

 

ผูผ้่านการสอบคัดเลือกบันทึกรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  
http://reg.rmupt.ac.th/registrar/apphome.asp 
หรือ  www.rmutp.ac.th 

 
15 – 21 พฤศจิกายน 2561 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  26 พฤศจิกายน 2561   

ตรวจโรคและเอกซเรย์  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ปฐมนิเทศ  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

เปิดภาคการศึกษา 1/2562 จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
  หมายเหตุ :- ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

**'หากสาขาวชิาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาต่ ากว่า 15 คน มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเ่ปดิการเรยีนการสอนในสาขาวิชาน้ัน** 

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


 

 สถานที่ตั้ง/เบอร์โทรศัพท/์เว็บไซต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

http://www.rmutp.ac.th 
 

คณะ ที่ตั้ง/โทรศัพท์/เว็บไซต์ 

 
1.  คณะบริหารธุรกิจ 

                                                                                               

86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร.  0-2665-3555 ต่อ 2303, 2304 
http://www.bus.rmutp.ac.th          

 
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4117, 4118, 0-2913-2424 
http://www.eng.rmutp.ac.th 

 
 

 สถานที่เรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

คณะ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา หลักสูตร สถานที่เรียน สถานที่ติดต่อ 

 คณะบริหารธุรกิจ  

     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 
 

 

ปวช. 
คณะบริหารธรุกิจ 

พณิชยการพระนคร 

 

86  ถนนพิษณุโลก  เขตดสุิต 

กรุงเทพฯ  10300 

โทร. 0-2665-3555 ต่อ 2303,  
2304 

http://www.bus.rmutp.ac.th 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาช่างยนต์ 

- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

 
ปวช. 

 
    
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
พระนครเหนือ 

1381  ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ  10800 

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4117-8 

http://www.eng.rmutp.ac.th 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.bus.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/
http://www.bcc.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/


 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
กรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จ านวนรับ เกรดเฉลี่ยสะสม 
(4 ภาค) 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

พาณิชยกรรม 
     การบัญช ี

 
ปกติ 

 
30 

 
3.00 ขึ้นไป 

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) 

หรือเทียบเท่า     
    

 

รายละเอียดวิชาที่สอบคัดเลือก 

ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาที่สอบ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
กรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค จ านวนรับ เกรดเฉลี่ยสะสม 
(4 ภาค) 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     สาขาวิชาช่างยนต ์

 
ปกติ 

 
15 

 
2.75  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) 
หรือเทียบเท่า 

     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปกติ 15 2.75  
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ปกติ 30 2.75  
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ 15 2.75  

 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

 
เวลาสอบ รายละเอียดวิชาที่สอบ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
 


