
 ก ำหนดกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

รับสมัคร  เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 

และช ำระเงินผ่ำนธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 25 กุมภำพันธ์ 2564

สอบสัมภำษณ์  ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำง Line Call , Google meet / สัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์

        ***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสำรให้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคณะ (รำยละเอียดท้ำยปฏิทิน)***

- คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

- คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน

- คณะบริหำรธุรกิจ

- คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศำสตร์

- คณะศิลปศำสตร์

- คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

- คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์/ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

ผ่ำนเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 

รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  3 - 5 มีนำคม 2564

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย ภายในวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

กำรทดสอบภำษำอังกฤษ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

เปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1/2564 21 มิ.ย. 2564

  หมำยเหตุ :- ปฏิทินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

**'หำกสำขำวิชำใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ ต่ ำกว่ำ 15 คน 

มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปิดกำรเรียนกำรสอนหรือเลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสำขำท่ีใกล้เคียง**

ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี (รับตรง รอบท่ี 1)
ส ำหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิกำรศึกษำ ปวช. - ปวส. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

3 พฤศจิกำยน 2563 - 23 กุมภำพันธ์ 2564

27 กุมภำพันธ์ 2564

3 มีนำคม 2564



        *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

รอบรับตรง รอบที่ 1 

คณะ รายละเอียด 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  

ที ่ E-mail : wandee.k@rmutp.ac.th หรือโทรสอบถามคุณวันดี แก้วเหล็ก 
เบอร์โทรศัพท์ 092-4441716 หรือ Add Line ตามเบอร์โทรศัพท์ 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : Thitipun.b@rmutp.ac.th  
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : piyasak.r@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมคัรส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th  
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผูสมัครสงไฟล ใบ ปพ.1 เปนรูปแบบ PDF  

ที่ E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 กอนเวลา 12.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

mailto:Thitipun.b@rmutp.ac.th
mailto:boonriem.t@rmutp.ac.th
mailto:erd.eng@rmutp.ac.th
mailto:sawitree.k@rmutp.ac.th
mailto:thanun.s@rmutp.ac.th
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมคัรใชวุฒิ ปวช/ปวส.) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

รหัส

สาขา 
สาขาท่ีเปดรับ 

จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ป 

30501 เครื่องกล (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

30502 อุตสาหการ (ภาคปกต)ิ 15 13,000 - 

30503 คอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 ป ตอเนื่อง 

30506 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

30514 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)  15 23,000  

30507 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกต)ิ  15 13,000 - 

30520 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ)  15 23,000  

30508 วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมไฟฟากำลัง (ภาคปกต)ิ  15 13,000 - 

30510 วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ภาคปกต)ิ  15 13,000 - 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

 

 

 

 

30501 

30502 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังน้ี 

ชางยนต                      ชางกลโรงงาน               ชางเช่ือมโลหะ                        ชางไฟฟากำลัง   

ชางอิเล็กทรอนิกส          ชางกอสราง                  ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน  สถาปตยกรรม       

สำรวจ                        ชางเขียนแบบเครื่องกล    ชางซอมบำรงุ                          ชางพิมพ       

ชางข้ึนรูปพลาสติก         เทคนิคแวนตาและเลนส    ชางตอเรือ                             โทรคมนาคม   

โยธา                          อุตสาหกรรมยาง            เมคคาทรอนิกส                       เทคนิคคอมพิวเตอร      

อุตสาหกรรมฟอกหนัง      ชางเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเทา หรือ 

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 3 และขอ 4 ดังน้ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของทางดานเครื่องกลหรือยานยนต โดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
https://www.facebook.com/OREGRMUTP/


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

 

 

30503 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 3 และขอ 4  ดังน้ี 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยการเทียบโอนผลการเรียน  

 

 

30506 

30514 

 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังน้ี 

ชางยนต                               ชางเครื่องจักรกลหนัก       ชางเทคนิคยานยนต  

ชางเครื่องจักรกลการเกษตร        ชางกลเรือ                     ชางเทคโนโลยีการผลิต  

ชางทอและประสาน                  ชางเช่ือมและโลหะแผน    ชางเขียนแบบเครื่องกล    

ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ      ชางเครื่องมือกล             ชางเทคนิคการผลิต         

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม             ชางออกแบบการผลิต       ชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา   

 

 

30507 

30520 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังน้ี  

ชางกลโรงงาน                     ชางโลหะ                 ชางยนต      

ชางเทคโนโลยีการผลิต           ชางทอและประสาน    ชางกลเรือ     

ชางเช่ือม                           ชางโลหะแผน           ชางเขียนแบบเครื่องกล    

ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ  ชางเครื่องมือกล         ชางเทคนิคการผลิต 

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม          ชางออกแบบการผลิต ชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา 

 

30508 

30510 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

สาขาวิชาไฟฟากำลัง  อิเล็กทรอนิกส  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา 

 

  

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
https://www.facebook.com/OREGRMUTP/


ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมัครใชวุฒิปวช.) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ 
จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ป 

30701 ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย (ภาคปกติ) 5 13,000 - 

30702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ) 5 13,000 - 

30733 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) *** 5 13,000 - 

30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

หมายเหตุ 30733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความรวมมือ บริษัทการบินไทย การเรียนการสอน 

  จะเปนการผสมผสานระหวางการฝกปฏิบัติงานจริงและการเรยีนทฤษฎ ี

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30701 

30702 

30704 

30733 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        ประเภทวิชาศิลปกรรม        ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30703 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช.) 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ 
จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป 

30899 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) *** 20 13,000 - 

หมายเหตุ เรียนรวมป 1 และเลือกวิชาเอกป 2 ดังน้ี 

1.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ

2.เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยกุระจายเสียง

3.เทคโนโลยีมลัติมเีดีย

4.ครีเอทีฟมีเดยีเทคโนโลยี

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30899 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ประเภทวิชาศิลปกรรม                  ประเภทวิชาคหกรรม                

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                 ประเภทวิชาประมง  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมคัรใชวุฒิปวช./ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ 
จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ป 

30300 บัญชีบัณฑิต (ภาคปกติ) 40 13,000 - 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เทียบโอน 

30321 การบัญชี-กลุมวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ) 45 13,000 - 

30322 การบัญชี-กลุมวิชาการบัญชีการเงิน (ภาคปกติ) 25 13,000 - 

30324 การบัญชี-กลุมวิชาการบัญชีการเงิน (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 20 23,000 - 

30325 การบัญชี-กลุมวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 20 23,000 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป 

30353 การตลาด (ภาคปกติ) 30 12,000 - 

30301 การจัดการ (ภาคปกติ) 15 12,000 

30330 การจดัการ-การจดัการโลจสิติกสและหวงโซอุปทาน (ภาคปกติ) 30 12,000 - 

30312 การเงิน (ภาคปกติ) 15 12,000 - 

30350 การเงิน-เศรษฐศาสตรดิจิทัล (ภาคปกติ) 12 12,000 - 

30341 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร) (ภาคปกติ) 20 13,000 

30314 ธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 12 35,000 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน 

30319 การตลาด-การบริหารการตลาด (ภาคปกติ) 65 12,000 - 

30315 การจัดการ-การจดัการท่ัวไป (ภาคปกติ) 25 12,000 

30338 การจดัการ-การจดัการโลจสิติกสและหวงโซอุปทาน (ภาคปกติ) 25 12,000 - 

30349 การจัดการ-การจดัการโลจสิติกสและหวงโซอุปทาน 

(ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 

30 22,000 - 

30342 ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร (ภาคปกติ) 40 13,000 - 

30347 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ (ภาคปกติ) 40 13,000 

30348 ระบบสารสนเทศ-บริหารธุรกิจดิจทัิล (ภาคปกติ) 25 13,000 - 

30343 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 20 23,000 - 

30351 การเงิน (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 30 22,000 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 

30354 วิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ) 15 13,000 -
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

     

     

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30300 

30353 

30301 

30330 

30312 

30350 

30341 

30314 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม             ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      ประเภทวิชาศิลปกรรม  

ประเภทวิชาคหกรรม                    ประเภทวิชาเกษตรกรรม      ประเภทวิชาประมง  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

30354 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม             ประเภทวิชาศิลปกรรม              

ประเภทวิชาคหกรรม                   ประเภทวิชาเกษตรกรรม      

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือดานวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา 

30321 

30322 

30324 

30325 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี  

30319 

30315 

30338 

30349 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  

30342 

30347 

30348 

30343 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

30351 
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมคัรใชวุฒิ ปวช.) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ 
จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

30201 วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30205 วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ  

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

 

30201 

30205 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

ประเภทวิชาศิลปกรรม                 ประเภทวิชาคหกรรม                  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม              ประเภทวิชาประมง  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

30204 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมคัรใชวุฒิ ปวช./ปวส.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ 
จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป  

30401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 30 15,000 - 

30402 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 30 15,000 - 

30403 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกติ) 10 15,000 - 

30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ภาคปกติ) 35 15,000 - 

30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 30 15,000 - 

30407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 20 15,000 - 

30409 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (ภาคปกติ) 35 15,000  

30447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ  

(ภาคปกติ) 

20 15,000  

30431 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 - 

30432 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ป 

30445 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ภาคปกติ)  10 13,000 - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 ป ตอเนื่อง 

30446 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

30450 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

(ภาคสมทบ) *** 

10 23,000 - 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน 

30412 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกต)ิ 20 15,000 - 

30442 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคสมทบ)*** 30 25,000 - 

30443 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)*** 20 25,000 - 

30444 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ภาคสมทบ) 10 25,000 - 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) โครงการปรับวุฒิ    

30452 วิศวกรรมไฟฟา (ปรับวุฒิ) (ภาคสมทบ)*** 30 25,000 - 

30453 วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับวุฒิ) (ภาคสมทบ)*** 30 25,000 - 

หมายเหต ุ*** สอบถามชวงเวลาเรียนไดท่ีเบอร 02-665-3777 ตอ 4117 – 4118 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30401 

30402 

30403 

30404 

30407 

30409 

30447 

30431 

30432 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางยนต               ชางกลโรงงาน         ชางกอสราง                 ชางเช่ือม 

ชางอิเล็กทรอนิกส    ชางไฟฟา              ชางเทคนิคคอมพิวเตอร                            

หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาระดับ ปวช. ชางอุตสาหกรรม  

 

 

 

30405 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางไฟฟา             ชางยนต                     ชางกลโรงงาน               ชางเช่ือม      

ชางกอสราง         ชางอิเล็กทรอนิกส          ชางเทคนิคคอมพิวเตอร     

หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาระดับ ปวช. ชางอุตสาหกรรม   หรือ  

ปวช. ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร เชน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   

สาขาวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

 

 

 

30445 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางเครื่องประดับและอัญมณี   ชางออกแบบเครื่องประดับ   ชางออกแบบผลิตภัณฑ           

ชางศิลปะหัตถกรรม              ชางกลโรงงาน                  ชางกลโลหะ                        

ชางเช่ือมและโลหะแผน          ชางทอและประสาน           ชางเขียนแบบเครื่องกล           

ชางทองหลวง                      ชางอุตสาหกรรม 

 

 

30446 

30450 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางยนต               ชางกลโรงงาน        ชางเช่ือม            ชางไฟฟา       

ชางอิเล็กทรอนิกส    ชางคอมพิวเตอร     ชางกอสราง  

หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาระดับ ปวส. ชางอุตสาหกรรม  

 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
https://www.facebook.com/OREGRMUTP/
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20308v3.pdf


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

 

 

30412 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางกลโรงงาน               ชางโลหะ                  ชางเช่ือมและโลหะแผน           

ชางเครื่องมือกล             ชางเครื่องกล              ชางเขียนแบบเครื่องกล  

ชางกลโลหะ                  ชางเทคนิคการผลิต      ชางทอและประสาน               

ชางเทคนิคการหลอ         ชาง Tool and Die      สาขาวิชาชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือเทียบเทา  

 

 

30442 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางไฟฟากำลัง       ไฟฟาอุตสาหกรรม        เครื่องมือวัด  

หรือเทียบเทาเขาศึกษาโดยการเทียบโอนหนวยกิต และเปนผูมีงานทำอยูในระบบประกันสังคม  

 

 

 

30443 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

ชางยนต        เทคนิคยานยนต        ชางจักรกลหนัก         

ชางกลเรือ      ชางเกษตร               ชางเครื่องกล             

ชางเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวช. มาจากชางยนต) หรือเทียบเทา  

ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน  

 

30444 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ดังน้ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม  

30452 

30453 
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ทุกสาขาวิชา เขาศึกษาดวยการเทียบโอนหนวยกิต 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564

รอบรับตรง (สำหรับผูสมคัรใชวุฒิ ปวช. / ปวส.)

คณะศิลปศาสตร 

รหัส

สาขา 
สาขาท่ีเปดรับ 

จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

30101 การทองเท่ียว (ภาคปกติ) 20 12,000 - 

30102 การโรงแรม (ภาคปกติ) 15 12,000 - 

30103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ภาคปกติ) 20 12,000 - 

30106 ภาษาไทยประยุกต (ภาคปกติ) 10 12,000 - 

30105 การโรงแรม*** (ภาคสมทบ) 10 22,000 - 

30104 ภาษาไทยประยุกต (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) 15 28,000 - 

หมายเหตุ : 30105*** การโรงแรม (ภาคสมทบ) เปดรับวุฒิ ปวช. 5 ราย และ ปวส. 5 ราย 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30101 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการทองเท่ียว

30102 
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม

30103 
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

30106 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด  การเลขานุการ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

30105 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม  หรือ

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

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30105 

(ตอ) 

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รายละเอียดท่ีเปดรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม (โดยการเทียบโอนรายวิชา

และการเทียบโอนประสบการณ)

30104 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

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

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช./ปวส.) 

 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ 
จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป 

30601 เทคโนโลยีเสื้อผา (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

30603 ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ - ออกแบบแฟช่ัน (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

30604 ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ – ออกแบบผลติภณัฑ (ภาคปกติ) 10 13,000  

30606 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ (ภาคปกติ) 10 13,000  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน    

30605 เทคโนโลยีเสื้อผา (ภาคปกติ) 5 13,000 - 

30607 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ (ภาคปกติ) 5 13,000 - 

หมายเหตุ 30606 และ 30607 ผูสมัครตองไมมีความผิดปกติทางสายตา ตาไมบอดสี 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

            

       

   

30601 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม              ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     ประเภทวิชาศิลปกรรม  

ประเภทวิชาคหกรรม                   ประเภทวิชาเกษตรกรรม       ประเภทวิชาประมง  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

30605 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี 

ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ  

เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ เทคโนโลยสีิ่งทอและเครื่องนุงหม หรือเทียบเทา 

 

 

30603 

30604 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี   

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม  

ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

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

 

 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

30606 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตาไมบอดสี 

           

            

30607 

            

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับเคมสีิ่งทอ  

หรือเทียบเทา ตาไมบอดส ี
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช.) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รหัส

สาขา 
สาขาท่ีเปดรับ 

จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป 

30901 การออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 20 13,000 - 

30902 การออกแบบบรรจภุัณฑและการพิมพ (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

หมายเหตุ - 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

30901 

30902 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ดังน้ี    

ประเภทอุตสาหกรรม  ประเภทพาณิชยกรรม  ประเภทศิลปกรรม  ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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