
 ก ำหนดกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

รับสมัคร เว็บไซต์ http://rmutp.ac.th

และช ำระเงินผ่ำนธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ 25 กุมภำพันธ์ 2564

- สอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำง Line Call , Google meet / สัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์

        ***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสำรให้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคณะ (รำยละเอียดท้ำยปฏิทิน)***

- คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

- คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน

- คณะบริหำรธุรกิจ

- คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศำสตร์

- คณะศิลปศำสตร์

- คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

- คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อ  เว็บไซต์ http://rmutp.ac.th 3 มีนำคม 2564

รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  3 - 5 มีนำคม 2564

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย ภายในวันท่ี 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 (โควตำ รอบท่ี 2)
ส ำหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิกำรศึกษำ ปวช. - ปวส. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

2 ธันวำคม 2563 -  23 กุมภำพันธ์ 2564

สอบสัมภำษณ์  ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

27 กุมภำพันธ์ 2564



 

        *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

รอบโควตา รอบที่ 2 

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 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

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

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

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

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมคัรส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

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

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

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

mailto:Thitipun.b@rmutp.ac.th
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
30501 เครื่องกล (ภาคปกติ) *** 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

30502 อุตสาหการ (ภาคปกติ) *** 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

30503 คอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) *** 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
30506 วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

30514 วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (ภาคสมทบ) 15 23,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30507 วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

30520 วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (ภาคสมทบ) 15 23,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30508 วิศวกรรมไฟฟ้า-แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

30510 วิศวกรรมไฟฟ้า-แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.30 

หมายเหตุ 30501 เครื่องกล (ภาคปกติ) , 30502 อุตสาหการ (ภาคปกต)ิ , 30504 คอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เปิดรับผูส้มัคร 
วุฒิ ปวส. เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

30501 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์,ช่างกล
โรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้าก าลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างกอ่สร้าง, ช่างเครื่องเรือนและตกแตง่
ภายใน, สถาปัตยกรรม, ส ารวจ, ช่างเขียนแบบเครื่องกล, ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างพิมพ์, ช่างขึ้นรูปพลาสตกิ,
เทคนิคแว่นตาและเลนส์, ช่างต่อเรือ, โทรคมนาคม, โยธา, อุตสาหกรรมยาง, แมคคาทรอนิกส์, เทคนคิ
คอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมฟอกหนัง และช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า หรือ
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอื
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีเกีย่วข้องทางด้านเครื่องกลหรือยานยนต์

30502 

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้าก าลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม, ส ารวจ, ช่างเขียนแบบเครื่องกล, ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างพิมพ์, ช่างขึ้นรูป
พลาสติก, เทคนิคแว่นตาและเลนส์,ช่างต่อเรือ, โทรคมนาคม, โยธา, อุตสาหกรรมยาง, แมคคาทรอนิกส์,
เทคนิคคอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมฟอกหนัง และช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า
หรือ
3. ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
รายละเอียดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ทางด้านอุตสาหการ โดยการเทียบโอนผลการเรียน

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


ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

30503 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศหรอื ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
3. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอื
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
รายละเอียดรับตามข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการเทียบโอนผลการเรียน

30506 
30514 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอื
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์,
ช่างเครื่องจักรกลหนัก, ช่างเทคนคิยานยนต์, ช่างเครื่องจักรกลการเกษตร,ช่างกลเรือ,ช่างเทคโนโลยี
การผลิต, ช่างท่อและประสาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, ช่างเขียนแบบเครื่องกล, ช่างผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเทคนิคการผลิต,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างออกแบบการผลิตและ
ช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า

30507 
30520 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอื
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างยนต์, ช่างเทคโนโลยีการผลติ, ช่างท่อและประสาน, ช่างกลเรือ, ช่างเชื่อม,
ช่างโลหะแผ่น,ช่างเขียนแบบเครื่องกล,  ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พมิพ์, ช่างเครื่องมือกล,
ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างออกแบบการผลติและช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า

30508 
30510 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอื
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง,
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ หรือเทยีบเท่า

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


ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 
30712 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (ภาคปกติ) 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) 40 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.75 

30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30733 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) *** 5 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) (เทียบโอน) (ต่อเนื่อง) 
30708 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30710 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 5 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หมายเหตุ 30733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความรวมมือบริษัทการบินไทย การเรียนการสอนจะเปน   

การผสมผสานระหวางการฝกปฏิบัติงานจริงและการเรียนทฤษฎี

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

30712 
30702 
30703 
30704 
30733 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ
2. ก าลังศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,ประเภทวิชา
ศิลปกรรม,ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม,ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,
ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30710 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ,
สาขาวชิาการท่องเที่ยว

30708 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ
2. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวชิาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ , สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม ,
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
30899 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) *** 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หมายเหตุ เรียนรวมปี 1 และเลือกวิชาเอกปี 2 ดังนี้ 
1.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
2.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
3.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
4.ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

 
 

30899 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวชิาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม ,  
ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
และประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) 
30300 บัญชีบัณฑิต (ภาคปกติ) 70 13,000 ไม่น้อยกว่า 3.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
30301 การจัดการ (ภาคปกติ) 15 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30353 การตลาด (ภาคปกติ) 30 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30330 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (ภาคปกติ) 30 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30312 การเงิน (ภาคปกติ) 15 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30350 การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) 13 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30341 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30314 ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 13 35,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
30354 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) (เทียบโอน) 
30321 การบัญชี-การบัญชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 170 13,000 ไม่น้อยกว่า 3.00 

30322 การบัญชี-การบัญชีการเงิน (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 30 13,000 ไม่น้อยกว่า 3.00 

30324 การบัญชี-การบัญชีการเงิน (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) 30 23,000 ไม่น้อยกว่า 3.00 

30325 การบัญชี-การบัญชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) 60 23,000 ไม่น้อยกว่า 3.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (เทียบโอน) 
30319 การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 80 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30315 การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 30 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30338 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(เทียบโอน) (ภาคปกติ) 

30 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30349 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
(เทียบโอน) (ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์) 

50 22,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30351 การเงิน (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) 20 22,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30342 ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 50 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30347 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 50 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30348 ระบบสารสนเทศ-บริหารธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 30 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30343 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์) 30 23,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

30300 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม , ประเภทวิชาเกษตรกรรม , 
ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
และประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

30321 30322 
30324 30325 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญช ี

30301 30312 
30314 30330 
30341 30350 
30353 30354 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม , ประเภทวิชาเกษตรกรรม ,ประเภท
วิชาประมง,ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

30315 30319 
30351 30349 

30338 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา  
หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจทกุสาขาวิชา 

 
30342 30343 
30347 30348 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30205 วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30204 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หมายเหตุ - 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30201 
30205 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม,ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม ,  
ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
และประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

30204 1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

30401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30402 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30403 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ภาคปกติ) 15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30409 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ภาคปกติ) 35 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (ภาคปกติ) 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30432 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30431 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
30445 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (ต่อเนื่อง) 
30446 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพือ่ความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (ภาคปกต)ิ 25 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 
30450 เทคโนโลยีวศิวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) 

(ภาคสมทบ วันจันทร-์วันศุกร์ และวนัอาทติย์) *** 
25 23,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (เทียบโอน) 
30412 วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 30 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30443 วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) *** 30 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
30444 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) *** 15 25,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (โครงการปรับวุฒิ) 
30452 วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) (ปรับวุฒิ) (ภาคสมทบ) *** 30 25,000 - 

หมายเหตุ สอบถามช่วงเวลาเรียนได้ที่เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 4117 - 4118 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 
30401 30402 
30403 30404 
30405 30409 
30431 30445 
30447 30432 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)ปวช.สาขาวิชาชา่งยนต์, ช่างกลโรงงานชา่งเชื่อม,  
ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, ช่างกอ่สร้าง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ  
ที่เทียบเท่าระดบั ปวช. ชา่งอุตสาหกรรม 

 
30443 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์  
ช่างจักรกลหนัก ชา่งกลเรือ ช่างเกษตร ช่างเคร่ืองกล ช่างเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ  
(คุณวุฒิ ปวส. มาจากช่างยนต)์ หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการเทยีบโอนผลการเรียน 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

 
 

30412 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วชิาช่างโลหะ  
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างเคร่ืองมือกล ช่างเคร่ืองกล ช่างเขียนแบบเครื่องกล ชา่งกลโลหะ ชา่ง 
Tool and Die ชา่งเทคนิคการหล่อ ช่างท่อและประสาน ช่างเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ  
ช่างเทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่า 

30452 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาดว้ยการเทียบโอนหน่วยกิต 
 

30444 
1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 
30446 , 30450 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน  
ช่างเชื่อม ชา่งไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างกอ่สร้าง หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่
เทียบเท่าระดบั ปวส. ช่างอุตสาหกรรม 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะศิลปศาสตร์ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
30101 การท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

30102 การโรงแรม (ภาคปกติ) 15 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ภาคปกติ) 10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.75 

30105 การโรงแรม (โดยการเทียบโอนประสบการณ์) (ภาคสมทบ) *** 5*** 22,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30106 ภาษาไทยประยุกต์ (ภาคปกติ) 10 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (เทียบโอน) 
30104 ภาษาไทยประยุกต์ (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) 5 28,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30105 การโรงแรม (โดยการเทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนประสบการณ์) 
(ภาคสมทบ) *** 

5*** 22,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หมายเหตุ สอบถามการเรียนการสอนได้ที่ 02-665-3527 
 30105 การโรงแรม (โดยการเทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนประสบการณ์) เปิดรบัวุฒิ ปวช. 5 ราย และ ปวส. 5 ราย 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

30101 
 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี ้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

30102 
1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

30103 
30104 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี ้
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

30105 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ  
3.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอื 
4. ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 - ข้อ 4 ดังนี ้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

30106 

1.   ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.   ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี ้
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
30601 เทคโนโลยีเสื้อผา้ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

30603 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - ออกแบบแฟชัน่ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

30604 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

30606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (เทียบโอน) 
30605 เทคโนโลยีเสื้อผา้ (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 5 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

30607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (เทียบโอน) (ภาคปกต)ิ 5 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.25 

หมายเหตุ - 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 
 

30601 , 30606 
30603 , 30604 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวชิา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม,  
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
30605 , 30607 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชัน่และสิง่ทอ และสาขาวชิาเทคโนโลยี
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือเทียบเท่า 

 

  

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


 

ระบบรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โควตา รอบที่ 2 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปิดรับ จ านวนรับ 
ค่าบ ารุง

การศึกษา 
GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
30901 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 20 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

30902 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

หมายเหตุ - 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 
 

30901 
30902 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.  ก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวชิา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม,  
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

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

	กำหนดการ
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